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Вступне слово 

 

«Бібліотека – на порядку денному» - так називається кампанія Міжнародної 

федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), мета якої – підвищення 

обізнаності суспільства та урядовців про значення і роль бібліотек. Рішення, які 

приймаються урядом на всіх рівнях щодо фінансування, авторського права, 

телекомунікацій, інтелектуальної свободи та книговидання, безпосередньо 

стосуються діяльності бібліотек і доступу до інформації.  

Для того, щоб народ України мав вільний і відкритий доступ до інформації, 

важливо переконати місцевих і національних лідерів, громадян України у 

важливості бібліотек і бібліотекарів в цьому процесі.  

Як репрезентувати інтереси бібліотек і читачів перед тими, хто 

уповноважений приймати рішення? Як на загальнодержавному та місцевому рівнях 

впливати на прийняття позитивних рішень щодо розвитку бібліотек і покращання 

доступу до інформації? Як покращити імідж бібліотеки в суспільстві?  

Чим і як ми можемо довести, що бібліотеки дійсно важливі й варті 

підтримки? Хто може бути партнером бібліотекарів у цьому? В цьому можуть 

допомогти системні дії і знання з адвокації бібліотек. 

 Адвокація – важливий напрям діяльності Української бібліотечної асоціації. 

Асоціація завжди приділяла увагу формуванню іміджу бібліотеки в суспільстві, 

підвищенню престижу бібліотечної професії, захисту прав та інтересів 

бібліотекарів і читачів.  

Адвокація – це спланована, ретельно розроблена й послідовна діяльність 

щодо підвищення обізнаності урядовців, потенційних партнерів, грантодавців, 

суспільства в цілому в певній важливій для бібліотек проблемі.  

Адвокація – це дії, що здійснюють люди або організації з метою впливу на 

прийняття рішень на місцевому, регіональному, національному та міжнародному 

рівні щодо вдосконалення політики або змін у фінансуванні бібліотек. 

Для того, щоб мати вплив на прийняття рішень на тому чи іншому рівнях, 

необхідно бути обізнаними щодо законодавчої бази бібліотек та вільного доступу 

до інформації. При спілкуванні з посадовими особами слід говорити їхньою мовою, 

тобто важливо орієнтуватися у правовому полі, при необхідності посилатися на 

офіційне джерело і використовувати його в кампаніях з адвокації.  

Сподіваємось, що представлені в збірнику законодавчі та нормативно-

правові документи допоможуть Вам у здійсненні Вашої адвокаційної кампанії. 

 

В.В.Загуменна, канд. пед. наук, професор, 

член Президії УБА 
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Конституція України 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) 

{Текст Конституції України відповідає тексту, що існував до внесення змін Законом "Про 

внесення змін до Конституції України" № 2222-IV від 08.12.2004} 

{Закон № 2222-IV від 08.12.2004 "Про внесення змін до Конституції України" визнано 

таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв'язку з 

порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття. Див. Рішення 

Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

{Офіційне тлумачення до Конституції див. в Рішеннях Конституційного Суду  

№ 1-зп від 13.05.97  

№ 4-зп від 03.10.97  

№ 6-зп від 25.11.97  

№ 9-зп від 25.12.97  

№ 8-рп/98 від 09.06.98  

№ 11-рп/98 від 07.07.98  

№ 1-рп/99 від 09.02.99  

№ 4-рп/99 від 19.05.99  

№ 7-рп/99 від 06.07.99  

№ 9-рп/99 від 27.10.99  

№ 10-рп/99 від 14.12.99  

№ 4-рп/2000 від 11.04.2000  

№ 6-рп/2000 від 19.04.2000  

№ 13-рп/2000 від 16.11.2000  

№ 15-рп/2000 від 14.12.2000  

№ 2-рп/2001 від 28.03.2001  

№ 4-рп/2001 від 19.04.2001  

№ 5-рп/2001 від 17.05.2001  

№ 7-рп/2001 від 30.05.2001  

№ 11-рп/2001 від 13.07.2001  

№ 14-рп/2001 від 16.10.2001  

№ 4-рп/2002 від 20.03.2002  

№ 7-рп/2002 від 27.03.2002  

№ 8-рп/2002 від 07.05.2002  

№ 10-рп/2002 від 29.05.2002  

№ 12-рп/2002 від 18.06.2002  

№ 15-рп/2002 від 09.07.2002  

№ 16-рп/2002 від 17.10.2002  

№ 17-рп/2002 від 17.10.2002  

№ 2-рп/2003 від 28.01.2003  

№ 5-рп/2003 від 05.03.2003  

№ 12-рп/2003 від 26.06.2003  

№ 16-рп/2003 від 14.10.2003  

№ 19-рп/2003 від 10.12.2003  

№ 21-рп/2003 від 25.12.2003  

№ 22-рп/2003 від 25.12.2003  

№ 5-рп/2004 від 04.03.2004  

№ 11-рп/2004 від 19.05.2004  

№ 19-рп/2004 від 01.12.2004  

№ 6-рп/2005 від 05.10.2005  

№ 9-рп/2005 від 13.10.2005  

№ 7-рп/2007 від 09.10.2007  

№ 11-рп/2007 від 11.12.2007  

№ 12-рп/2007 від 11.12.2007  

№ 5-рп/2008 від 02.04.2008  

№ 6-рп/2008 від 16.04.2008  

№ 12-рп/2008 від 25.06.2008  

№ 16-рп/2008 від 17.09.2008  

№ 23-рп/2008 від 15.10.2008  

№ 26-рп/2008 від 27.11.2008  

№ 6-рп/2009 від 26.02.2009  

№ 7-рп/2009 від 16.04.2009  

№ 8-рп/2009 від 28.04.2009  

№ 23-рп/2009 від 30.09.2009  

№ 7-рп/2010 від 11.03.2010  

№ 8-рп/2010 від 11.03.2010  

№ 10-рп/2010 від 01.04.2010  

№ 11-рп/2010 від 06.04.2010} 

{Із змінами, внесеними згідно із 

Законом  

№ 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 

2011, № 10, ст.68} 

{Офіційне тлумачення до 

Конституції див. в Рішеннях 

Конституційного Суду  

№ 12-рп/2011 від 20.10.2011  

№ 16-рп/2011 від 08.12.2011  

№ 19-рп/2011 від 14.12.2011  

№ 2-рп/2012 від 20.01.2012  

№ 3-рп/2012 від 25.01.2012  

№ 9-рп/2012 від 12.04.2012}
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12/ed20120412/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12/ed20120412/paran2#n2
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Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх 

національностей, 

виражаючи суверенну волю народу, 

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі 

здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, 

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, 

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, 

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, 

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, 

нинішнім та прийдешніми поколіннями, 

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, 

схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, 

приймає цю Конституцію - Основний Закон України. 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава. 

{Офіційне тлумачення положення статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду № 

3-рп/2012 від 25.01.2012} 

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. 

Україна є унітарною державою. 

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення 

громадянства України визначаються законом. 

Стаття 5. Україна є республікою. 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 5 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, № 6-рп/2008 від 16.04.2008} 

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно 

народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, № 6-рп/2008 від 16.04.2008} 

Ніхто не може узурпувати державну владу. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1427-12/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08/ed20120412
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{Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005} 

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. 

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. 

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. 

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України гарантується. 

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе 

лише після внесення відповідних змін до Конституції України. 

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 10-рп/99 від 14.12.99} 

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх 

сферах суспільного життя на всій території України. 

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов 

національних меншин України. 

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається 

законом. 

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної 

свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та 

релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. 

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб 

українців, які проживають за межами держави. 

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 

виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. 

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. 

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності 

народу відповідно до закону. 

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і 

суспільству. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99/ed20120412/paran54#n54
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Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, 

соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. 

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави. 

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 

громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. 

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної 

та ідеологічної багатоманітності. 

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. 

Цензура заборонена. 

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і 

законами України. 

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 

території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи 

планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком 

держави. 

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою 

всього Українського народу. 

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності 

покладаються на Збройні Сили України. 

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються 

на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і 

порядок діяльності яких визначаються законом. 

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути 

використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення 

конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. 

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі 

у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх 

сімей. 

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних 

формувань, не передбачених законом. 

На території України не допускається розташування іноземних військових баз. 

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного 

співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними 

принципами і нормами міжнародного права. 

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких 

ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 
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{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 19 див. в Рішенні 

Конституційного Суду України № 7-рп/2009 від 16.04.2009} 

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, 

Державний Герб України і Державний Гімн України. 

Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього 

і жовтого кольорів. 

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного 

Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома 

третинами від конституційного складу Верховної Ради України. 

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави 

Володимира Великого (малий Державний Герб України). 

Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із словами, 

затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України. 

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються 

законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Столицею України є місто Київ. 

Розділ II  

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 

людини є невідчужуваними та непорушними. 

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не 

є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при 

цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, 

в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. 

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і 

професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо 

охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які 

дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, 

матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09/ed20120412/paran56#n56
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{Офіційне тлумачення положення статті 24 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 9-рп/2012 від 12.04.2012} 

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права 

змінити громадянство. 

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій 

державі. 

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її 

межами. 

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі 

самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, 

законами чи міжнародними договорами України. 

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, 

встановленому законом. 

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. 

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати 

життя людини. 

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 

протиправних посягань. 

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. 

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи 

іншим дослідам. 

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 

вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. 

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені 

на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий 

запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути 

перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох 

годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під 

вартою. 

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про 

мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту 

затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника. 

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. 

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів 

заарештованого чи затриманого. 

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12/ed20120412/paran2#n2
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Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в 

них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з 

безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий 

інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння 

особи, проведення в них огляду і обшуку. 

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у 

випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час 

розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію 

неможливо. 

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 

випадків, передбачених Конституцією України. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 32 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 

інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 32 див. в  Рішенні 

Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є 

державною або іншою захищеною законом таємницею. 

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію 

про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також 

право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, 

зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації. 

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, 

гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно 

залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. 

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в 

Україну. 

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань. 

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням 

чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших 

людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/ed20120412/paran51#n51
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/ed20120412/paran51#n51
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{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право 

включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно 

відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести 

релігійну діяльність. 

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони 

громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших 

людей. 

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від 

церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. 

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися 

від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання 

військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього 

обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою. 

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії 

та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 

обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського 

порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі 

громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише 

громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються 

виключно цією Конституцією і законами України. 

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими 

організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх 

професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на 

основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження 

щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і 

законами України. 

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи 

обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських 

організацій. 

Усі об'єднання громадян рівні перед законом. 

Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, 

програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну 

конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної 

цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду 

війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання 

на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються. 

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. 

Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в 

органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/ed20120412/paran51#n51
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військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та 

інших державних установах і організаціях. 

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку. 

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 

у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99} 

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до 

служби в органах місцевого самоврядування. 

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 

виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 4-рп/2001 від 19.04.2001} 

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до 

закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав 

і свобод інших людей. 

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові 

звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. 

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права 

державної та комунальної власності відповідно до закону. 

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної 

власності є непорушним. 

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване 

лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених 

законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове 

відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається 

лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, 

обсязі та порядку, встановлених законом. 

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності 

громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості 

землі. 

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 

законом. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-99/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01/ed20120412/paran54#n54
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Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. 

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не 

допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження 

конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. 

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю 

продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій 

споживачів. 

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, 

гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 

програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно 

до суспільних потреб. 

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею 

військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка 

виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про 

воєнний і про надзвичайний стан. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не 

нижчу від визначеної законом. 

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я 

роботах забороняється. 

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. 

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і 

соціальних інтересів. 

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням 

необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших 

людей. 

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. 

Заборона страйку можлива лише на підставі закону. 

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок. 

Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також 

оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих 

професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та 

оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення 

цього права визначаються законом. 

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом. 



10 

 

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за 

рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, 

комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, 

мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого 

законом. 

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний 

громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в 

оренду. 

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та 

органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно 

до закону. 

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за 

рішенням суду. 

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що 

включає достатнє харчування, одяг, житло. 

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування. 

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-

економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога 

надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава 

сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 10-рп/2002 від 29.05.2002} 

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-

епідемічне благополуччя. 

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про 

якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така 

інформація ніким не може бути засекречена. 

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя 

має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. 

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані 

піклуватися про своїх непрацездатних батьків. 

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. 

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, 

народжені вони у шлюбі чи поза ним. 

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02/ed20120412/paran54#n54
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Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо 

дітей. 

Стаття 53. Кожен має право на освіту. 

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних 

закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-

технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних 

стипендій та пільг учням і студентам. 

{Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 5-рп/2004 від 04.03.2004} 

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних 

навчальних закладах на конкурсній основі. 

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону 

гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і 

комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства. 

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної 

діяльності. 

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за 

винятками, встановленими законом. 

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі 

світовим співтовариством. 

Культурна спадщина охороняється законом. 

Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять 

культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей 

народу, які знаходяться за її межами. 

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 55 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 9-зп від 25.12.97} 

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

{Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішеннях Конституційного 

Суду№ 6-зп від 25.11.97, № 19-рп/2011 від 14.12.2011} 

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини. 

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-11/ed20120412
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чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

Україна. 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права 

і свободи від порушень і протиправних посягань. 

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, 

мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. 

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, 

не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. 

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, 

крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 58 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 1-рп/99 від 09.02.99} 

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як 

правопорушення. 

{Офіційне тлумачення статті 58 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 1-зп від 

13.05.97, № 6-рп/2000 від 19.04.2000} 

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених 

законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх 

прав. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 59 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 13-рп/2000 від 16.11.00} 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 59 "кожен має право на 

правову допомогу" див. в Рішенні Конституційного Суду № 23-рп/2009 від 30.09.2009} 

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги 

при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

{Офіційне тлумачення частини другої статті 59 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 13-рп/2000 від 16.11.00} 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 59 "для ... надання правової 

допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє 

адвокатура" див. в Рішенні Конституційного Суду № 23-рп/2009 від 30.09.2009} 

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи 

накази. 

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична 

відповідальність. 

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності 

одного виду за одне й те саме правопорушення. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-00/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09/ed20120412
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Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. 

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 

встановлено обвинувальним вироком суду. 

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. 

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а 

також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її 

користь. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 62, відповідно до якого 

обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, див. 

вРішенні Конституційного Суду № 12-рп/2011 від 20.10.2011} 

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і 

моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням. 

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або 

пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. 

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. 

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком 

обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. 

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути 

обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. 

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі 

обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути 

обмежені права і свободи, передбачені статтями 

24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. 

{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 

25.12.97} 

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 

шанування її державних символів є обов'язком громадян України. 

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. 

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані ним збитки. 

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом. 

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання 

декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому 

законом. 

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1735
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1735
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1738
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1743
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1746
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1749
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1787
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1816
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1827
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1830
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1844
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1851
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1852
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1855
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1859
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1865
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1867
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1869
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1874
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97/ed20120412/paran54#n54
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Розділ III  

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ 

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші 

форми безпосередньої демократії. 

{Офіційне тлумачення положень статті 69 див. в Рішенні Конституційного Суду № 

6-рп/2008 від 16.04.2008} 

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які 

досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. 

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. 

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є 

вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування. 

Виборцям гарантується вільне волевиявлення. 

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або 

Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією. 

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не 

менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи 

щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш 

як по сто тисяч підписів у кожній області. 

{Офіційне тлумачення положень частини другої статті 72 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 6-рп/2008 від 16.04.2008} 

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну 

території України. 

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, 

бюджету та амністії. 

Розділ IV  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна 

Рада України. 

{Офіційне тлумачення положень статті 75 див. в Рішенні Конституційного Суду № 

17-рп/2002 від 17.10.2002} 

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят 

народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. 

{Частина перша статті 76 в редакції Закону № 2952-VI від 01.02.2011} 

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів 

досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 

п'яти років. 

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за 

вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому 

законом порядку. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17/ed20120412
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Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами 

України 

{Стаття 76 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню 

неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України. 

{Частина перша статті 77 в редакції Закону № 2952-VI від 01.02.2011} 

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України 

і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України. 

Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом. 

{Стаття 77 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній 

основі. 

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата чи бути 

на державній службі. 

{Офіційне тлумачення частини другої статті 78 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 1-зп від 13.05.97} 

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності 

встановлюються законом. 

{Офіційне тлумачення частини третьої статті 78 див. в Рішенні Конституційного 

Суду№ 1-зп від 13.05.97} 

{Стаття 78 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед 

Верховною Радою України таку присягу: 

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет 

і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. 

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої 

обов'язки в інтересах усіх співвітчизників". 

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям 

першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють 

присягу своїми підписами під її текстом. 

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата. 

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення 

присяги. 

{Офіційне тлумачення статті 79 див. в Рішенні Конституційного Суду № 1-зп від 

13.05.97} 

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97/ed20120412/paran54#n54
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{Офіційне тлумачення положень частин першої статті 80 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 12-рп/2003 від 26.06.2003} 

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати 

голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком 

відповідальності за образу чи наклеп. 

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України 

притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. 

{Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 80 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 9-рп/99 від 27.10.99, № 12-рп/2003 від 26.06.2003} 

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з 

припиненням повноважень Верховної Ради України. 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: 

1) складення повноважень за його особистою заявою; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі 

України; 

5) смерті. 

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України 

приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. 

{Офіційне тлумачення частини третьої статті 81 див. в Рішенні Конституційного 

Суду№ 1-зп від 13.05.97} 

У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими 

видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково 

на підставі закону за рішенням суду. 

{Офіційне тлумачення частини четвертої статті 81 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 1-зп від 13.05.97} 

{Стаття 81 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. 

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від 

її конституційного складу. 

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день 

після офіційного оголошення результатів виборів. 

Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний 

депутат України. 

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та 

законом про регламент Верховної Ради України. 

{Офіційне тлумачення положень статті 82 див. в Рішенні Конституційного Суду № 

17-рп/2002 від 17.10.2002} 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-03/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-03/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02/ed20120412/paran54#n54
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{Стаття 82 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка 

лютого і першого вівторка вересня кожного року. 

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, 

скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу 

Президента України. 

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України 

збирається у дводенний строк без скликання. 

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи 

надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої 

сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. 

{Стаття 83 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите 

засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради 

України. 

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях 

шляхом голосування. 

{Офіційне тлумачення частини другої статті 84 див. в Рішеннях Конституційного 

Суду№ 11-рп/98 від 07.07.98, № 16-рп/2003 від 14.10.2003} 

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним 

депутатом України особисто. 

{Офіційне тлумачення частини третьої статті 84 див. в Рішенні Конституційного 

Суду№ 11-рп/98 від 07.07.98} 

{Офіційне тлумачення положень статті 84 див. в Рішенні Конституційного Суду № 

17-рп/2002 від 17.10.2002} 

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом 

XIII цієї Конституції; 

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї 

Конституції; 

3) прийняття законів; 

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за 

виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його 

виконання; 

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 

соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2427
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2427
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n1897
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7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією 

Конституцією; 

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про 

внутрішнє і зовнішнє становище України; 

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, 

схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та 

інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; 

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури 

(імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції; 

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України; 

12) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України; 

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї 

Конституції; 

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги 

іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від 

іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених 

Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням; 

15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на 

призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією; 

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової 

палати; 

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та 

захисту прав і свобод людини в Україні; 

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку 

України за поданням Президента України; 

19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України; 

20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої 

комісії за поданням Президента України; 

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних 

Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України; 

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про 

направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск 

підрозділів збройних сил інших держав на територію України; 

24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом 

України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна 

України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2176
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25) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального 

прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має 

наслідком його відставку з посади; 

26) призначення третини складу Конституційного Суду України; 

27) обрання суддів безстроково; 

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею 

Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення 

населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і 

районів; 

{Офіційне тлумачення пункту 29 частини першої статті 85 див. в Рішенні 

Конституційного суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001} 

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого 

самоврядування; 

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів 

про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про 

загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами 

надзвичайної екологічної ситуації; 

32) надання у встановлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних 

договорів України та денонсація міжнародних договорів України; 

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією; 

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу 

народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради 

України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу 

Верховної Ради України; 

{Офіційне тлумачення пункту 34 частини першої статті 85 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 16-рп/2003 від 14.10.2003} 

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради 

України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату; 

36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації; визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності. 

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції 

України віднесені до її відання. 

{Стаття 85 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України 

звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, 

до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 

також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території 

України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності. 
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{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 86 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 4-рп/99 від 19.05.99, № 4-рп/2000 від 11.04.2000, № 4-рп/2002 

від 20.03.2002, № 5-рп/2003 від 05.03.2003, № 16-рп/2003 від 14.10.2003} 

Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій зобов'язані повідомити народного депутата України 

про результати розгляду його запиту. 

Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини 

народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові 

Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися 

Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також 

протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 

{Стаття 87 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради 

України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає 

їх. 

Голова Верховної Ради України: 

1) веде засідання Верховної Ради України; 

2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України; 

3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України; 

4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної 

влади України та органами влади інших держав; 

5) організовує роботу апарату Верховної Ради України. 

Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією 

Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України. 

{Стаття 88 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 89. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради 

України, обирає голів цих комітетів. 

Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і 

попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. 

{Офіційне тлумачення положень частини другої статті 89 див. в Рішенні 

Конституційного суду № 5-рп/2003 від 05.03.2003} 

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові 

спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань. 

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять 

суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш 

як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України. 
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Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і 

суду. 

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових 

спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом. 

{Стаття 89 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття 

першого засідання Верховної Ради України нового скликання. 

Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради 

України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть 

розпочатися. 

{Офіційне тлумачення положень частини другої статті 90 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 11-рп/2004 від 19.05.2004} 

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, 

проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної 

Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з 

дня її обрання. 

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в 

останні шість місяців строку повноважень Президента України. 

{Стаття 90 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю 

від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією. 

{Офіційне тлумачення положень статті 91 див. в Рішеннях Конституційного 

Суду № 17-рп/2002 від 17.10.2002, № 16-рп/2003 від 14.10.2003} 

Стаття 92. Виключно законами України визначаються: 

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні 

обов'язки громадянина; 

2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без 

громадянства; 

3) права корінних народів і національних меншин; 

4) порядок застосування мов; 

5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, 

континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації 

енергосистем, транспорту і зв'язку; 

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади 

регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, 

батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки; 

7) правовий режим власності; 

8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми 

антимонопольного регулювання; 
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9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; 

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів; 

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, 

засобів масової інформації; 

12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, 

організації державної статистики та інформатики; 

13) територіальний устрій України; 

{Офіційне тлумачення пункту 13 частини першої статті 92 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001} 

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і 

діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ 

виконання покарань; основи організації та діяльності адвокатури; 

15) засади місцевого самоврядування; 

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст; 

17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення 

громадського порядку; 

18) правовий режим державного кордону; 

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної 

ситуації; 

20) організація і порядок проведення виборів і референдумів; 

21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних 

депутатів України; 

22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. 

{Офіційне тлумачення положення пункту 22 частини першої статті 92 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2001 від 30.05.2001} 

Виключно законами України встановлюються: 

1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, 

податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного 

та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на 

території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і 

зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи; 

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; порядок 

допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території 

України; 

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів; 

4) порядок використання і захисту державних символів; 

5) державні нагороди; 

6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01/ed20120412/paran54#n54
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7) державні свята; 

8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають 

економічний чи міграційний режим, відмінний від загального. 

Законом України оголошується амністія. 

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить 

Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і 

Національному банку України. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 93 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 5-рп/2001 від 17.05.2001} 

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються 

Верховною Радою України позачергово. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 93 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 2-рп/2001 від 28.03.2001} 

{Стаття 93 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє 

його Президентові України. 

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, 

беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми 

вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для 

повторного розгляду. 

{Офіційне тлумачення частини другої статті 94 див. в Рішеннях Конституційного 

Суду№ 11-рп/98 від 07.07.98, № 6-рп/2008 від 16.04.2008} 

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для 

повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути 

підписаний та офіційно оприлюднений. 

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою 

України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України 

зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. 

{Офіційне тлумачення частини четвертої статті 94 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 11-рп/98 від 07.07.98} 

Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо 

інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. 

{Офіційне тлумачення частини п'ятої статті 94 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 4-зп від 03.10.97} 

{Стаття 94 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і 

неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними 

громадами. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 95 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 
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Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки 

держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 див. в  Рішенні 

Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

Держава прагне до збалансованості бюджету України. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 95 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 26-рп/2008 від 27.11.2008, № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути 

оприлюднені. 

Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою 

України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період. 

Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної 

Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із 

проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України 

поточного року. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 96 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради 

України звіт про виконання Державного бюджету України. 

Поданий звіт має бути оприлюднений. 

Стаття 98. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від 

імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата. 

{Стаття 98 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня. 

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального 

банку держави - Національного банку України. 

Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-

кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. 

Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом. 

Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

Розділ V  

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. 

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 

України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 

п'ять років. 
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Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти 

п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем 

виборів років та володіє державною мовою. 

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки 

підряд. 

{Офіційне тлумачення до частини третьої статті 103 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 22-рп/2003 від 25.12.2003} 

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду 

в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою 

оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або 

наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. 

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого 

року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень 

Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з 

дня припинення повноважень. 

{Частина п'ята статті 103 в редакції Закону № 2952-VI від 01.02.2011} 

Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом. 

{Стаття 103 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через 

тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення 

присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. 

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду 

України. 

Президент України складає таку присягу: 

"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на 

цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми 

справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і 

добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися 

Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх 

співвітчизників, підносити авторитет України у світі". 

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний 

строк після офіційного оголошення результатів виборів. 

{Офіційне тлумачення положень статті 104 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 17-рп/2002 від 17.10.2002} 

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час 

виконання повноважень. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 105 див. в Рішенні Конституційного 

Суду№ 19-рп/2003 від 10.12.2003} 

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до 

відповідальності на підставі закону. 
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Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо 

тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту. 

Стаття 106. Президент України: 

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво 

держави; 

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями 

до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні 

договори України; 

4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших 

державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти 

дипломатичних представників іноземних держав; 

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно 

до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою; 

{Офіційне тлумачення пункту 6 частини першої статті 106 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 23-рп/2008 від 15.10.2008} 

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені 

цією Конституцією; 

8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів 

однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; 

{Офіційне тлумачення положень пункту 8 частини першої статті 106 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 11-рп/2004 від 19.05.2004} 

9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє 

повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку; 

10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів 

України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих 

державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 10 частини першої статті 106 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 9-рп/2005 від 13.10.2005} 

11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора 

України та звільняє його з посади; 

12) призначає половину складу Ради Національного банку України; 

13) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову 

Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України; 
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15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, 

передбачених на утримання органів виконавчої влади; 

{Офіційне тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 106 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2003 від 28.01.2003} 

16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади 

та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових 

формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України; 

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та 

приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти 

України; 

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та 

введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, 

небезпеки державній незалежності України; 

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її 

місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості 

України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих 

рішень Верховною Радою України; 

22) призначає третину складу Конституційного Суду України; 

23) утворює суди у визначеному законом порядку; 

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні 

звання і класні чини; 

25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та 

нагороджує ними; 

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення 

громадянства України, про надання притулку в Україні; 

27) здійснює помилування; 

28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для 

здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; 

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним 

поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України; 

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. 

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або 

органам. 

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає 

укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-03/ed20120412
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Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 

3, 4, 5, 8,10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-

міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання. 

{Стаття 106 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом 

з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. 

Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність 

органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. 

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. 

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент 

України. 

До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-

міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр 

внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. 

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова 

Верховної Ради України. 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами 

Президента України. 

Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються 

законом. 

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост 

новообраного Президента України. 

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 

1) відставки; 

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 

3) усунення з поста в порядку імпічменту; 

4) смерті. 

Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту 

проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. 

Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за 

станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена 

рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового 

подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України, і медичного 

висновку. 

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою 

України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного 

Суду№ 19-рп/2003 від 10.12.2003} 

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється 

більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2123
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2123
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2132
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2137
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2138
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2141
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2142
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2145
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2146
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2147
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2148
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
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Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову 

слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. 

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні 

Верховної Ради України. 

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її 

конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України. 

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається 

Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу 

після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо 

додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та 

отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується 

Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину. 

Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України 

відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента 

України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається 

на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України в період виконання ним обов'язків 

Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 

2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України. 

{Стаття 112 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Розділ VI  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 

85, 87 Конституції України. 

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, актами Президента України. 

{Стаття 113 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, 

Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. 

Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж 

половини від конституційного складу Верховної Ради України. 

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України 

за поданням Прем'єр-міністра України. 

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою 

України. 

Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в 

межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2168
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2137
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2138
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2140
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2146
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{Стаття 114 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним 

Президентом України. 

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити 

Президентові України про свою відставку. 

Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету 

Міністрів України. 

Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів 

України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за його 

дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи 

новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. 

Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про 

відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи у зв'язку з 

прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри. 

{Стаття 115 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, 

актів Президента України; 

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 2 статті 116 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; 

політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і 

культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 3 статті 116 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-

технічного, соціального і культурного розвитку України; 

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління 

об'єктами державної власності відповідно до закону; 

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання 

затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає 

Верховній Раді України звіт про його виконання; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 6 статті 116 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки 

України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 
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8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, 

митної справи; 

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; 

10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами 

Президента України. 

{Стаття 116 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і 

розпорядження, які є обов'язковими до виконання. 

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому 

законом. 

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі 

здійснюють місцеві державні адміністрації. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 118 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, № 9-рп/2005 від 13.10.2005} 

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються 

окремими законами України. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 118 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, № 9-рп/2005 від 13.10.2005} 

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних 

адміністрацій. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 118 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003} 

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з 

посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. 

{Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 118 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, № 9-рп/2005 від 13.10.2005} 

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень 

відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та 

підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині 

повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади 

вищого рівня. 

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та 

законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону 

скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого 

рівня. 
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Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої 

державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає 

обґрунтовану відповідь. 

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві 

третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про 

відставку голови місцевої державної адміністрації. 

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання 

корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного 

розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами 

повноважень. 

Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих 

органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою 

роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу 

керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 120 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 16-рп/2002 від 17.10.2002} 

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших 

центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами 

України. 

{Стаття 120 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Розділ VII  

ПРОКУРАТУРА 

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: 

1) підтримання державного обвинувачення в суді; 

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 

законом; 

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство; 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян. 
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{Стаття 121 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який 

призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади 

Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному 

прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. 

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років. 

{Офіційне тлумачення положень частини другої статті 122 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 5-рп/2008 від 02.04.2008} 

{Стаття 122 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України 

визначаються законом. 

Розділ VIII  

ПРАВОСУДДЯ 

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування 

функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими 

особами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 124 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97, № 8-рп/2002 від 07.05.2002, № 15-рп/2002 від 

09.07.2002, № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної 

юрисдикції. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 124 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 8-рп/2002 від 07.05.2002} 

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів 

і присяжних. 

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання 

на всій території України. 

Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами 

територіальності і спеціалізації. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд 

України. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 125 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 8-рп/2010 від 11.03.2010} 

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 125 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 8-рп/2010 від 11.03.2010} 

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. 

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. 
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Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і 

законами України. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 126 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 19-рп/2004 від 01.12.2004} 

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 126 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 19-рп/2004 від 01.12.2004} 

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований 

до винесення обвинувального вироку судом. 

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та 

суддів, які призначаються на посаду судді вперше. 

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі: 

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено; 

2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років; 

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 

4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 

5) порушення суддею присяги; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

7) припинення його громадянства; 

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним 

бажанням. 

Повноваження судді припиняються у разі його смерті. 

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей. 

Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом 

випадках, народні засідателі і присяжні. 

Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати 

участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-

які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, 

викладацької та творчої. 

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів 

громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і 

стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять 

років та володіє державною мовою. 

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з 

питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій 

суддів. 

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного 

рівня встановлюються законом. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04/ed20120412


35 

 

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому законом. 

Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років 

здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду 

України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому 

законом. 

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади 

шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, 

встановленому законом. 

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 129 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. 

Основними засадами судочинства є: 

1) законність; 

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

3) забезпечення доведеності вини; 

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості; 

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 

6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 16-рп/2011 від 08.12.2011} 

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, 

встановлених законом; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 8 частини третьої статті 129 див. в 

Рішеннях Конституційного Суду № 11-рп/2007 від 11.12.2007, № 8-рп/2010 від 11.03.2010} 

9) обов'язковість рішень суду. 

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих 

судових юрисдикцій. 

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності. 

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування 

судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки 

на утримання судів. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 130 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 7-рп/2010 від 11.03.2010} 

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування. 

Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить: 

1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12/ed20120412/paran56#n56
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{Офіційне тлумачення пункту 1 частини першої статті 131 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 14-рп/2001 від 16.10.2001} 

2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо 

несумісності; 

3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду 

України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а 

також прокурорів. 

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент 

України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по 

три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів Вищої 

ради юстиції. 

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, 

Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України. 

Розділ IX  

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 

Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та 

цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні 

державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з 

урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 

особливостей, етнічних і культурних традицій. 

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: 

Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 133 див. в Рішенні Конституційного 

Суду№ 11-рп/2001 від 13.07.2001} 

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 

Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. 

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами 

України. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 133 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, № 9-рп/2005 від 13.10.2005} 

Розділ X  

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України 

і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до 

її відання. 

Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки 

Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна 

Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України. 
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Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам 

України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів 

Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання. 

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, 

становить п'ять років. Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів. 

{Частина перша статті 136 в редакції Закону № 2952-VI від 01.02.2011} 

Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбуваються в 

останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, обраної на чергових виборах. 

{Статтю 136 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2952-VI від 

01.02.2011} 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає 

рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим. 

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та 

звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із 

Президентом України. 

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються 

Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції. 

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до 

єдиної системи судів України. 

Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з 

питань: 

1) сільського господарства і лісів; 

2) меліорації і кар'єрів; 

3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва; 

4) містобудування і житлового господарства; 

5) туризму, готельної справи, ярмарків; 

6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-культурних 

заповідників; 

7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів; 

8) мисливства, рибальства; 

9) санітарної і лікарняної служб. 
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З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може 

зупинити дію цих нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності. 

Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить: 

1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим; 

2) організація та проведення місцевих референдумів; 

3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим; 

4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на 

основі єдиної податкової і бюджетної політики України; 

5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з 

питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального 

природокористування, охорони довкілля - відповідно до загальнодержавних програм; 

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони 

курортів; 

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння 

охороні правопорядку та громадської безпеки; 

8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в 

Автономній Республіці Крим; охорона і використання пам'яток історії; 

9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих 

народів; 

10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної 

екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях. 

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також інші 

повноваження. 

Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, 

статус якого визначається законом України. 

Розділ XI  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села 

чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 140 див. в Рішеннях Конституційного 

Суду№ 12-рп/2002 від 18.06.2002, № 21-рп/2003 від 25.12.2003} 

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі 

визначаються окремими законами України. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 140 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, № 9-рп/2005 від 13.10.2005} 
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Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: 

сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 140 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003} 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. 

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських 

рад. 

{Офіційне тлумачення частини п'ятої статті 140 див. в Рішенні Конституційного 

Суду№ 11-рп/2001 від 13.07.2001} 

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати 

будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх 

частиною власної компетенції, фінансів, майна. 

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять 

депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі 

загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк 

повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані 

на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, 

міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів 

відповідної ради. 

{Частина перша статті 141 в редакції Закону № 2952-VI від 01.02.2011} 

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права 

обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського 

голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк 

повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, 

становить п'ять років. 

{Частина друга статті 141 в редакції Закону № 2952-VI від 01.02.2011} 

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, 

селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року 

повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. 

{Статтю 141 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2952-VI від 

01.02.2011} 

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок 

утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. 

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють 

виконавчий апарат ради. 

{Стаття 141 в редакції, що діяла до внесення змін Законом № 2222-IV від 08.12.2004. 

Див.Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010} 

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є 

рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні 

ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а 

також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних 

рад. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10/ed20120412/paran54#n54
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{Офіційне тлумачення частини першої статті 142 див. в Рішенні Конституційного 

Суду№ 11-рп/2001 від 13.07.2001} 

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах 

об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів 

або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і 

установ, створювати для цього відповідні органи і служби. 

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, 

фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, 

що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. 

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через 

утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній 

власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-

територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і 

збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та 

реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні 

підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; 

вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. 

{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 143 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010} 

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та 

культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; 

затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету 

для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання 

спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для 

реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх 

виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції. 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження 

органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному 

обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до 

місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних 

податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної 

власності. 

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів 

виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. 

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 

законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. 

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції 

чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним 

зверненням до суду. 

{Офіційне тлумачення положень статті 144 див. в Рішенні Конституційного Суду 

України № 7-рп/2009 від 16.04.2009} 

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку. 

Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, 

діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01/ed20120412/paran54#n54
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-10/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09/ed20120412
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Розділ XII  

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 

Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної 

юрисдикції в Україні. 

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших 

правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та 

законів України. 

Стаття 148. Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів 

Конституційного Суду України. 

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 

шість суддів Конституційного Суду України. 

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день 

призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не 

менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє 

державною мовою. 

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути 

призначеним на повторний строк. 

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному 

засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України 

шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк. 

Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії 

незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, передбачені статтею 

126 цієї Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 

127 цієї Конституції. 

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить: 

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність): 

законів та інших правових актів Верховної Ради України; 

{Офіційне тлумачення положення абзацу другого пункту 1 частини першої статті 

150 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2002 від 27.03.2002} 

актів Президента України; 

{Офіційне тлумачення положення абзацу третього пункту 1 частини першої 

статті 150 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2002 від 27.03.2002} 

актів Кабінету Міністрів України; 

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України; не менш як сорока 

п'яти народних депутатів України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 

З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, 

які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути 

оскаржені. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2271
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2271
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2289
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2289
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-02/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-02/ed20120412
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{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 150 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 15-рп/2000 від 14.12.2000} 

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або 

Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних 

міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість. 

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок 

щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про 

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. 

Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України 

визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не 

відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією 

України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. 

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, 

втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 

неконституційність. 

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і 

діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому 

законом порядку. 

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, 

процедура розгляду ним справ визначаються законом. 

Розділ XIII  

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути 

поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. 

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I 

"Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до 

Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії 

Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від 

конституційного складу Верховної Ради України. 

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу 

III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" 

подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома 

третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття 

не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, 

затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України. 

Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї 

Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України 

наступного скликання. 

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають 

скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані 

на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00/ed20120412
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Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного 

стану. 

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який 

розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до 

Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього 

законопроекту. 

Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати 

одні й ті самі положення Конституції України. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 158 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 8-рп/98 від 09.06.98} 

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається 

Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо 

відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції. 

{Офіційне тлумачення статті 159 див. в Рішенні Конституційного Суду № 8-рп/98 

від 09.06.98} 

Розділ XIV  

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття. 

{Офіційне тлумачення статті 160 див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-зп від 

03.10.97} 

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом - Днем 

Конституції України. 

Розділ XV  

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, 

є чинними у частині, що не суперечить Конституції України. 

2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює 

повноваження, передбачені цією Конституцією. 

Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні 1998 року. 

{Офіційне тлумачення пункту 2 Перехідних положень див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 1-зп від 13.05.97} 

3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня 1999 

року. 

4. Президент України протягом трьох років після набуття чинності Конституцією 

України має право видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом 

Прем'єр-міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з 

одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, 

встановленому статтею 93 цієї Конституції. 

Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом тридцяти календарних 

днів з дня подання законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада 

України не прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-98/ed20120412
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2432
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44 

 

конституційного складу, і діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною 

Радою України з цих питань. 

5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом 

трьох місяців після набуття нею чинності. 

6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом 

трьох місяців після набуття нею чинності. До створення Конституційного Суду України 

тлумачення законів здійснює Верховна Рада України. 

7. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цією 

Конституцією набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій згідно 

зі статтею 118 цієї Конституції, а після обрання голів відповідних рад складають 

повноваження голів цих рад. 

8. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після набуття чинності 

Конституцією України здійснюють визначені нею повноваження до обрання нового 

складу цих рад у березні 1998 року. 

Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією Конституцією, здійснюють 

визначені нею повноваження до сформування нового складу цих рад відповідно до 

Конституції України. 

Районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинності цією Конституцією 

здійснюють свої повноваження відповідно до закону. 

9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду 

за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в 

дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням 

законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що 

регулюють її функціонування. 

10. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення виконавчої влади в 

містах Києві та Севастополі відповідно до статті 118 цієї Конституції, виконавчу владу в 

цих містах здійснюють відповідні державні адміністрації. 

11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію після введення 

національної грошової одиниці - гривні. 

12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої 

повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи 

судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не 

довше ніж п'ять років. 

Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття чинності цією 

Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним 

законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені. 

Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цією Конституцією, 

продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року. 

13. Протягом п'яти років після набуття чинності цією Конституцією зберігається 

існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у 

вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого 

володіння особи. 

14. Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового 

перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2218
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2218
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2093
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1329926962986701#n2264
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визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою 

України. 

15. Чергові вибори до Верховної Ради України після відновлення положень 

Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за Рішенням Конституційного 

Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури 

внесення змін до Конституції України проводяться в останню неділю жовтня 2012 року. 

{Розділ XV доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011} 

16. Чергові вибори Президента України після відновлення положень Конституції 

України в редакції від 28 червня 1996 року за Рішенням Конституційного Суду України 

від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін 

до Конституції України проводяться в останню неділю березня 2015 року. 

{Розділ XV доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011} 

*** 

Конституція України  

прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України  

28 червня 1996 року 
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Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

(ратифіковано Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР) 
зі змінами, внесеними Протоколом N 11 ( 994_536 ) 

{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів  у Документі ( n0001697-06 ) від 

23.08.2006 }  

           { Додатково див. Протоколи до Конвенції:  

            Перший протокол   ( 994_535 ) від 20.03.52  

             Протокол N 2      ( 994_854 ) від 06.05.63  

             Протокол N 4      ( 994_059 ) від 16.09.63  

             Протокол N 6      ( 994_802 ) від 28.04.83  

             Протокол N 7      ( 994_804 ) від 22.11.84  

             Протокол N 9      ( 994_170 ) від 06.11.90  

             Протокол N 10     ( 994_171 ) від 25.03.92  

             Протокол N 11     ( 994_536 ) від 11.05.94  

             Протокол N 12     ( 994_537 ) від 04.11.2000  

             Протокол N 13     ( 994_180 ) від 03.05.2002  

             Протокол N 14     ( 994_527 ) від 13.05.2004  

             Протокол N 14-bis ( 994_939 ) від 27.05.2009} 

 

          { Конвенцію ратифіковано Законом  N 475/97-ВР ( 475/97-ВР ) від 17.07.97 } 

  Офіційний переклад 
1
 

Уряди держав - членів Ради Європи, які підписали цю  Конвенцію, беручи до уваги 

Загальну декларацію прав людини ( 995_015 ),  проголошену Генеральною Асамблеєю 

Організації Об'єднаних Націй 10  грудня 1948 року, беручи до уваги те, що ця Декларація 

має на меті  забезпечити загальне та ефективне визнання і додержання  проголошених у 

ній прав, беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення  тіснішого єднання між 

її членами і що одним із засобів досягнення  цієї мети є забезпечення і розвиток прав 

людини та основоположних  свобод, знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті 

основоположні  свободи, які становлять підвалини справедливості та миру в усьому  світі і 

які найкращим чином забезпечуються, з одного боку, завдяки  дієвій політичній 

демократії, а з іншого боку, завдяки спільному  розумінню і додержанню прав людини, від 

яких вони залежать, сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є  

однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів,  свободи і 

верховенства права, зробити перші кроки для забезпечення  колективного гарантування 

певних прав, проголошених у Загальній  декларації ( 995_015 ), домовилися про таке:   

Стаття 1. Зобов'язання додержувати поваги до прав людини   

Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває  під їхньою 

юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I  цієї Конвенції.   

Розділ I 

ПРАВА І СВОБОДИ 

 Стаття 2. Право на життя   

1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не  може бути умисно 

позбавлено життя інакше ніж на виконання  смертного вироку суду, винесеного після 

визнання його винним у  вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.   

                                              
1
 Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних справ України 27 січня 2006 року.  
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2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на  порушення цієї статті, 

якщо воно є наслідком виключно необхідного  застосування сили:   

a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;   

b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі  особи, яку законно 

тримають під вартою;   

c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення  або повстання.   

Стаття 3. Заборона катування   

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи  такому, що принижує 

гідність, поводженню або покаранню.   

Стаття 4. Заборона рабства і примусової праці   

1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному  стані.   

2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи  обов'язкову працю.   

3. Для цілей цієї статті значення терміна "примусова чи  обов'язкова праця" не 

поширюється:   

a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається  під час призначеного 

згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції  тримання в умовах позбавлення свободи або 

під час умовного  звільнення;   

b) на будь-яку службу військового характеру або - у випадку,  коли особа 

відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у  країнах, де така відмова 

визнається, - службу, яка вимагається  замість обов'язкової військової служби;   

c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної  ситуації або 

стихійного лиха, яке загрожує життю чи благополуччю  суспільства;   

d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних  громадянських 

обов'язків.   

Стаття 5. Право на свободу та особисту недоторканність   

1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність.  Нікого не може бути 

позбавлено свободи, крім таких випадків і  відповідно до процедури, встановленої 

законом:   

a) законне ув'язнення особи після засудження її компетентним  судом;   

b) законний арешт або затримання особи за невиконання  законного припису суду або 

для забезпечення виконання будь-якого  обов'язку, встановленого законом;   

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою  допровадження її до 

компетентного судового органу за наявності  обґрунтованої підозри у вчиненні нею 

правопорушення або якщо  обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею  

правопорушення чи її втечі після його вчинення;   

d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з  метою застосування 

наглядових заходів виховного характеру або  законне затримання неповнолітнього з 

метою допровадження його до  компетентного органу;   

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню  інфекційних захворювань, 

законне затримання психічнохворих,  алкоголіків або наркоманів чи бродяг;   
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f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її  недозволеному в'їзду 

в країну чи особи, щодо якої провадиться  процедура депортації або екстрадиції.   

2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований  зрозумілою для 

нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке  обвинувачення, висунуте проти 

нього.   

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з  положеннями підпункту "c" 

пункту 1 цієї статті, має негайно  постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій 

закон надає  право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено  розгляд справи 

судом упродовж розумного строку або звільнення під  час провадження. Таке звільнення 

може бути обумовлене гарантіями  з'явитися на судове засідання.   

4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або  тримання під вартою, має 

право ініціювати провадження, в ході  якого суд без зволікання встановлює законність 

затримання і  приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.   

5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання,  здійсненого всупереч 

положенням цієї статті, має забезпечене  правовою санкцією право на відшкодування.   

Стаття 6. Право на справедливий суд   

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його  справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом,  встановленим законом, який 

вирішить спір щодо його прав та  обов'язків цивільного характеру або встановить 

обґрунтованість  будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.  

Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть  бути не допущені в 

зал засідань протягом усього судового розгляду  або його частини в інтересах моралі, 

громадського порядку чи  національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того  

вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя  сторін, або - тією мірою, 

що визнана судом суворо необхідною, -  коли за особливих обставин публічність розгляду 

може зашкодити  інтересам правосуддя.   

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального  правопорушення, вважається 

невинуватим доти, доки його вину не  буде доведено в законному порядку.   

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального  правопорушення має 

щонайменше такі права:   

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для  нього мовою про 

характер і причини обвинувачення, висунутого проти  нього;   

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого  захисту;   

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну  допомогу захисника, 

вибраного на власний розсуд, або - за браком  достатніх коштів для оплати юридичної 

допомоги захисника -  одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають 

інтереси  правосуддя;   

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх  допитали, а також 

вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих  самих умовах, що й свідків 

обвинувачення;   

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або  не розмовляє нею, - 

одержувати безоплатну допомогу перекладача.   

Стаття 7. Ніякого покарання без закону   
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1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого  кримінального 

правопорушення на підставі будь-якої дії чи  бездіяльності, яка на час її вчинення не 

становила кримінального  правопорушення згідно з національним законом або 

міжнародним  правом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те,  що 

підлягало застосуванню на час вчинення кримінального  правопорушення.   

2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також  для покарання будь-

якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність,  яка на час її вчинення становила кримінальне 

правопорушення  відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими  

націями.   

Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя   

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного  життя, до свого житла 

і кореспонденції.   

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення  цього права, за 

винятком випадків, коли втручання здійснюється  згідно із законом і є необхідним у 

демократичному суспільстві в  інтересах національної та громадської безпеки чи 

економічного  добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для  захисту 

здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших  осіб.   

Стаття 9. Свобода думки, совісті і релігії   

1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це  право включає свободу 

змінювати свою релігію або переконання, а  також свободу сповідувати свою релігію або 

переконання під час  богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної  

практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з  іншими, як прилюдно, так і 

приватно.   

2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає  лише таким 

обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в  демократичному суспільстві в 

інтересах громадської безпеки, для  охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі або 

для захисту  прав і свобод інших осіб.   

Стаття 10. Свобода вираження поглядів   

1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право  включає свободу 

дотримуватися своїх поглядів, одержувати і  передавати інформацію та ідеї без втручання 

органів державної  влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам  

вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або  кінематографічних 

підприємств.   

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з  обов'язками і відповідальністю, 

може підлягати таким  формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що 

встановлені  законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах  

національної безпеки, територіальної цілісності або громадської  безпеки, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони  здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи 

прав інших осіб, для  запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для  

підтримання авторитету і безсторонності суду.   

Стаття 11. Свобода зібрань та об'єднання   

1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу  об'єднання з іншими 

особами, включаючи право створювати профспілки  та вступати до них для захисту своїх 

інтересів.   
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2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за  винятком тих, що 

встановлені законом і є необхідними в  демократичному суспільстві в інтересах 

національної або  громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для  

охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших  осіб. Ця стаття не 

перешкоджає запровадженню законних обмежень на  здійснення цих прав особами, що 

входять до складу збройних сил,  поліції чи адміністративних органів держави.   

Стаття 12. Право на шлюб   

Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на  шлюб і створення сім'ї 

згідно з національними законами, які  регулюють здійснення цього права.   

Стаття 13. Право на ефективний засіб юридичного захисту   

Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було  порушено, має право на 

ефективний засіб юридичного захисту в  національному органі, навіть якщо таке 

порушення було вчинене  особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.   

Стаття 14. Заборона дискримінації   

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції,  має бути 

забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою -  статі, раси, кольору шкіри, мови, 

релігії, політичних чи інших  переконань, національного чи соціального походження, 

належності до  національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою  

ознакою.   

Стаття 15. Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації   

1. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує  життю нації, будь-яка 

Висока Договірна Сторона може вживати  заходів, що відступають від її зобов'язань за 

цією Конвенцією,  виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови,  

що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з  міжнародним правом.   

2. Наведене вище положення не може бути підставою для  відступу від статті 2, крім 

випадків смерті внаслідок правомірних  воєнних дій, і від статей 3, 4 (пункт 1) і 7.   

3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, використовуючи це право  на відступ від своїх 

зобов'язань, у повному обсязі інформує  Генерального секретаря Ради Європи про вжиті 

нею заходи і причини  їх вжиття. Вона також повинна повідомити Генерального секретаря  

Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, а  положення Конвенції 

знову застосовуються повною мірою.   

Стаття 16. Обмеження політичної діяльності іноземців   

Жодне з положень статей 10, 11 і 14 не може розглядатись як  таке, що забороняє 

Високим Договірним Сторонам встановлювати  обмеження на політичну діяльність 

іноземців.   

Стаття 17. Заборона зловживання правами   

Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке,  що надає будь-якій 

державі, групі чи особі право займатися  будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, 

спрямовану на  скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або  на їх 

обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції.   

Стаття 18. Межі застосування обмежень прав   

Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених  прав і свобод, не 

застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких  вони встановлені.   
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Розділ II 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Стаття 19. Створення Суду   

Для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами  їхніх зобов'язань за 

Конвенцією та протоколами до неї створюється  Європейський суд з прав людини, який 

далі називається "Суд". Він  функціонує на постійній основі.   

Стаття 20. Кількість суддів   

Суд складається з такої кількості суддів, яка відповідає  кількості Високих Договірних 

Сторін.   

Стаття 21. Посадові критерії   

1. Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати  кваліфікацію, необхідну 

для призначення на високу суддівську  посаду, чи бути юристами з визнаним рівнем 

компетентності.   

2. Судді беруть участь у роботі Суду в особистій якості.   

3. Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть  займатися жодною 

діяльністю, що є не сумісною з їхньою  незалежністю, безсторонністю або з вимогами 

щодо виконання  посадових обов'язків на постійній основі; усі питання, що  виникають 

внаслідок застосування цього пункту, вирішуються Судом.   

Стаття 22. Вибори суддів   

1. Судді обираються Парламентською Асамблеєю від кожної  Високої Договірної 

Сторони більшістю поданих голосів за списком з  трьох кандидатів, запропонованих 

відповідною Високою Договірною  Стороною.   

2. Така сама процедура застосовується під час довиборів до  Суду у випадку 

приєднання нових Високих Договірних Сторін, а також  у разі заповнення вакансій, що 

виникають.   

Стаття 23. Строк повноважень   

1. Судді обираються строком на шість років. Вони можуть бути  переобрані. Проте 

строк повноважень половини суддів, обраних на  перших виборах, спливає через три роки.   

2. Судді, строк повноважень яких спливає через перші три  роки, визначаються 

Генеральним секретарем Ради Європи за жеребом  одразу після їхнього обрання.   

3. З метою забезпечення, наскільки це можливо, оновлення  повноважень половини 

складу суддів кожні три роки Парламентська  Асамблея може до початку будь-яких 

наступних виборів вирішити, що  тривалість строку або строків повноважень одного чи 

більше суддів,  які мають бути обрані, буде іншою ніж шість років, але не більшою  за 

дев'ять і не меншою за три роки.   

4. У випадках, коли йдеться про більш ніж один строк  повноважень і коли 

Парламентська Асамблея застосовує попередній  пункт, розподіл строків повноважень 

здійснюється Генеральним  секретарем Ради Європи за жеребом одразу після виборів.   

5. Суддя, обраний на заміну судді, строк повноважень якого не  закінчився, обіймає 

посаду протягом решти строку повноважень свого  попередника.   

6. Строк повноважень суддів спливає, коли вони досягають  70-річного віку.   
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7. Судді обіймають посаду доти, доки їх не замінять. Проте  вони продовжують 

розгляд тих справ, які вже є в їхньому  провадженні.   

Стаття 24. Звільнення з посади   

Жодний суддя не може бути звільнений з посади, якщо тільки  інші судді більшістю у 

дві третини голосів не ухвалять рішення про  його невідповідність установленим вимогам.   

Стаття 25. Канцелярія та юридичні секретарі   

Суд має канцелярію, функції та організація якої визначені  Реґламентом Суду ( 

980_067 ). Суду надають допомогу юридичні  секретарі.   

Стаття 26. Пленарні засідання Суду   

Суд на пленарних засіданнях:   

a) обирає Голову Суду та одного чи двох заступників Голови  Суду строком на три 

роки; вони можуть бути переобрані;   

b) створює палати на встановлений строк;   

c) обирає голів палат; вони можуть бути переобрані;   

d) приймає Реґламент Суду ( 980_067 ), та   

e) обирає Секретаря Суду та одного чи більше заступників  Секретаря.   

Стаття 27. Комітети, палати і Велика палата   

1. Для розгляду переданих йому справ Суд засідає комітетами у  складі трьох суддів, 

палатами у складі семи суддів і Великою  палатою у складі сімнадцяти суддів. Палати 

Суду створюють комітети  на встановлений строк.   

2. Суддя, обраний від держави - сторони у справі, є ex  officio членом палати або 

Великої палати; у разі відсутності  такого судді або якщо він не може брати участь у 

засіданнях, ця  держава на свій вибір визначає особу, яка засідає як суддя.   

3. До складу Великої палати входять також Голова Суду,  заступники Голови, голови 

палат та інші судді, яких визначено  відповідно до Реґламенту Суду ( 980_067 ). Якщо 

справа передається  до Великої палати згідно зі статтею 43, у Великій палаті не може  

засідати жодний суддя з палати, яка постановила рішення у справі,  за винятком голови 

палати і судді, який засідав від держави -  сторони у справі.   

Стаття 28. Декларації комітетів про неприйнятність   

Комітет може одностайним голосуванням оголосити неприйнятною  або вилучити з 

реєстру справ індивідуальну заяву, подану згідно зі  статтею 34, якщо таке рішення може 

бути прийняте без додаткового  вивчення. Таке рішення є остаточним.   

Стаття 29. Рішення палат щодо прийнятності та суті заяв   

1. Якщо згідно зі статтею 28 жодного рішення не прийнято,  палата приймає рішення 

щодо прийнятності та суті індивідуальних  заяв, поданих згідно зі статтею 34.   

2. Палата приймає рішення щодо прийнятності та суті  міждержавних заяв, поданих 

згідно зі статтею 33.   

3. Ухвала щодо прийнятності виноситься окремо, якщо Суд у  виняткових випадках 

не вирішить інакше.   

Стаття 30. Відмова від розгляду справи на користь Великої палати   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_067/ed20090527
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_067/ed20090527
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_067/ed20090527


53 

 

Якщо справа, яку розглядає палата, порушує істотні питання  щодо тлумачення 

Конвенції чи протоколів до неї або якщо вирішення  питання, яке вона розглядає, може 

мати наслідком несумісність із  рішенням, постановленим Судом раніше, палата може в 

будь-який час  до постановлення свого рішення відмовитися від розгляду справи на  

користь Великої палати, якщо жодна зі сторін у справі не заперечує  проти цього.   

Стаття 31. Повноваження Великої палати   

Велика палата:   

a) приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 чи  статтею 34, якщо 

палата відмовляється від розгляду справи згідно  зі статтею 30 або якщо справу було 

передано їй на розгляд згідно  зі статтею 43; та   

b) розглядає запити про надання консультативних висновків,  подані згідно зі статтею 

47.   

Стаття 32 Юрисдикція Суду   

1. Юрисдикція Суду поширюється на всі питання тлумачення і  застосування 

Конвенції та протоколів до неї, подані йому на  розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47.   

2. У випадку виникнення спору щодо юрисдикції Суду спір  вирішує сам Суд.   

Стаття 33. Міждержавні справи   

Будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд  Суду питання про 

будь-яке порушення положень Конвенції та  протоколів до неї, яке допущене, на її думку, 

іншою Високою  Договірною Стороною.   

Стаття 34. Індивідуальні заяви   

Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової  організації або групи осіб, 

які вважають себе потерпілими від  допущеного однією з Високих Договірних Сторін 

порушення прав,  викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні  

Сторони зобов'язуються не перешкоджати жодним чином ефективному  здійсненню цього 

права.   

Стаття 35. Умови прийнятності   

1. Суд може брати справу до розгляду лише після того, як було  вичерпано всі 

національні засоби юридичного захисту, згідно із  загальновизнаними принципами 

міжнародного права, і впродовж шести  місяців від дати постановлення остаточного 

рішення на  національному рівні.   

2. Суд не розглядає жодної індивідуальної заяви, поданої  згідно зі статтею 34, якщо 

вона:   

a) є анонімною; або   

b) за своєю суттю є ідентичною до заяви, що вже була  розглянута Судом чи була 

подана на розгляд до іншого міжнародного  органу розслідування чи врегулювання, і 

якщо вона не містить нових  фактів у справі.   

3. Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву,  подану згідно зі 

статтею 34, якщо він вважає, що ця заява  несумісна з положеннями Конвенції або 

протоколів до неї, явно  необґрунтована або є зловживанням правом на подання заяви.   

4. Суд відхиляє будь-яку заяву, яку він вважає неприйнятною  згідно з цією статтею. 

Він може зробити це на будь-якій стадії  провадження у справі.   
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Стаття 36. Участь третьої сторони   

1. У всіх справах, які розглядає палата або Велика палата,  Висока Договірна Сторона, 

громадянин якої є заявником, має право  подавати свої письмові зауваження і брати участь 

у слуханнях.   

2. В інтересах належного здійснення правосуддя Голова Суду  може запропонувати 

будь-якій Високій Договірній Стороні, яка не є  стороною в судовому розгляді, чи будь-

якій заінтересованій особі,  яка не є заявником, подати свої письмові зауваження або взяти  

участь у слуханнях.   

Стаття 37. Вилучення заяв з реєстру справ   

1. Суд може на будь-якій стадії провадження у справі прийняти  рішення про 

вилучення заяви з реєстру, якщо обставини дають  підстави дійти висновку:   

a) що заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву; або   

b) що спір уже вирішено; або   

c) що на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом,  подальший розгляд заяви не є 

виправданим.   

Проте Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає повага  до прав людини, 

гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.   

2. Суд може прийняти рішення про поновлення заяви в реєстрі  справ, якщо він 

вважає, що це виправдано обставинами.   

Стаття 38. Розгляд справи і процедура дружнього врегулювання   

1. Якщо Суд визнає заяву прийнятною, він:   

a) розглядає справу разом з представниками сторін і, в разі  необхідності, проводить 

розслідування, для ефективного здійснення  якого заінтересовані держави створюють усі 

необхідні умови;   

b) надає себе в розпорядження заінтересованих сторін для  забезпечення дружнього 

врегулювання спору на основі поваги до прав  людини, як їх визначає Конвенція та 

протоколи до неї.   

2. Процедура, що здійснюється відповідно до підпункту "b"  пункту 1, є 

конфіденційною.   

Стаття 39. Досягнення дружнього врегулювання   

У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає справу з  реєстру, 

ухваливши рішення, яке містить лише стислий виклад фактів  і досягнутого вирішення.   

Стаття 40. Слухання у відкритому засіданні та доступ до документів   

1. Слухання проводяться у відкритому засіданні, якщо Суд за  виняткових обставин 

не вирішить інакше.   

2. Доступ до документів, переданих до канцелярії, є  відкритим, якщо Голова Суду не 

вирішить інакше.   

Стаття 41. Справедлива сатисфакція   
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Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до  неї і якщо внутрішнє 

право відповідної Високої Договірної Сторони  передбачає лише часткове відшкодування, 

Суд, у разі необхідності,  надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.   

Стаття 42. Рішення палат   

Рішення палат стають остаточними відповідно до пункту 2  статті 44.   

Стаття 43. Передання справи на розгляд Великої палати   

1. Упродовж трьох місяців від дати ухвалення рішення палатою  будь-яка сторона у 

справі може, у виняткових випадках, звернутися  з клопотанням про передання справи на 

розгляд Великої палати.   

2. Колегія у складі п'яти суддів Великої палати приймає таке  клопотання, якщо 

справа порушує серйозне питання щодо тлумачення  або застосування Конвенції чи 

протоколів до неї або важливе  питання загального значення.   

3. Якщо колегія приймає клопотання, Велика палата вирішує  справу шляхом 

постановлення рішення.   

Стаття 44. Остаточні рішення у справі   

1. Рішення Великої палати є остаточним.   

2. Рішення палати стає остаточним:   

a) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з  клопотанням про передання 

справи на розгляд Великої палати; або   

b) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо  клопотання про передання 

справи на розгляд Великої палати не було  заявлено; або   

c) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про  передання справи на 

розгляд Великої палати згідно зі статтею 43.   

3. Остаточне рішення опубліковується.   

Стаття 45. Умотивованість рішень у справі та ухвал   

1. Рішення у справі, а також ухвали про прийнятність або  неприйнятність заяв мають 

бути вмотивовані.   

2. Якщо рішення у справі повністю або частково не виражає  одностайної думки 

суддів, кожний суддя має право викласти окрему  думку.   

Стаття 46. Обов'язкова сила рішень і їх виконання   

1. Високі Договірні Сторони зобов'язуються виконувати  остаточні рішення Суду в 

будь-яких справах, у яких вони є  сторонами.   

2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів,  який здійснює нагляд 

за його виконанням.   

Стаття 47. Консультативні висновки   

1. Суд може, на запит Комітету Міністрів, надавати  консультативні висновки з 

правових питань, які стосуються  тлумачення Конвенції та протоколів до неї.   

2. Такі висновки не поширюються на питання, що стосуються  змісту чи обсягу прав і 

свобод, визначених у розділі I Конвенції  та протоколах до неї, чи на будь-які інші 
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питання, які Суд або  Комітет Міністрів може розглядати внаслідок будь-якого  

провадження, що може бути порушене відповідно до Конвенції.   

3. Рішення Комітету Міністрів про подання запиту щодо  консультативного висновку 

Суду ухвалюються більшістю голосів  представників, які мають право засідати в Комітеті.   

Стаття 48. Консультативна компетенція Суду   

Суд вирішує, чи належить запит Комітету Міністрів щодо  надання консультативного 

висновку до його компетенції, визначеної  в статті 47.   

Стаття 49. Умотивованість консультативних висновків   

1. Консультативні висновки Суду мають бути вмотивовані.   

2. Якщо консультативний висновок повністю або частково не  виражає одностайної 

думки суддів, кожний суддя має право викласти  окрему думку.   

3. Консультативні висновки Суду передаються Комітетові  Міністрів.   

Стаття 50. Витрати на забезпечення діяльності Суду   

Витрати на забезпечення діяльності Суду покладено на Раду  Європи.   

Стаття 51. Привілеї та імунітети суддів   

Судді під час виконання своїх обов'язків користуються  привілеями та імунітетами, 

передбаченими у статті 40 Статуту Ради  Європи ( 994_001 ) та угодах, укладених згідно з 

цією статтею  Статуту.   

Розділ III 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Стаття 52. Запити Генерального секретаря   

На запит Генерального секретаря Ради Європи будь-яка Висока  Договірна Сторона 

надає роз'яснення стосовно того, яким чином її  національне право забезпечує ефективне 

виконання будь-якого з  положень цієї Конвенції.   

Стаття 53. Гарантія визнаних прав людини   

Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що обмежує  чи уневажнює будь-

які права людини та основоположні свободи, які  можуть бути визнані на підставі законів 

будь-якої Високої  Договірної Сторони чи будь-якою іншою угодою, стороною якої вона  

є.   

Стаття 54. Повноваження Комітету Міністрів   

Ніщо в цій Конвенції не стоїть на перешкоді повноваженням  Комітету Міністрів, 

наданим йому Статутом Ради Європи ( 994_001 ).   

Стаття 55. Відмова від інших засобів урегулювання спорів   

Високі Договірні Сторони погоджуються, що без спеціальної  домовленості вони не 

користуватимуться існуючими між ними чинними  договорами, конвенціями або 

деклараціями для вирішення - шляхом  звернення - спору, який виникає внаслідок 

тлумачення або  застосування цієї Конвенції, засобами врегулювання спорів, не  

передбаченими цією Конвенцією.   

Стаття 56. Територіальне застосування   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_001/ed20090527
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_001/ed20090527
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1. Будь-яка держава може при ратифікації чи будь-коли після  цього заявити шляхом 

повідомлення Генеральному секретареві Ради  Європи про те, що дія цієї Конвенції 

поширюється, з урахуванням  пункту 4 цієї статті, на всі чи деякі з територій, за 

міжнародні  відносини яких вона є відповідальною.   

2. Дія Конвенції поширюється на територію або території,  визначені в повідомленні, 

з тридцятого дня після отримання цього  повідомлення Генеральним секретарем Ради 

Європи.   

3. Однак положення цієї Конвенції застосовуються до таких  територій з належним 

урахуванням місцевих вимог.   

4. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1  цієї статті, може будь-

коли після цього оголосити від імені однієї  або кількох територій, яких стосується заява, 

що вона визнає  компетенцію Суду приймати заяви від окремих осіб, неурядових  

організацій або груп осіб згідно зі статтею 34 Конвенції.   

Стаття 57. Застереження   

1. Будь-яка держава може при підписанні цієї Конвенції або  депонуванні своєї 

ратифікаційної грамоти зробити застереження  стосовно будь-якого окремого положення 

Конвенції з огляду на те,  що будь-який чинний на той час на її території закон не 

відповідає  цьому положенню. Застереження загального характеру згідно із цією  статтею 

не дозволяються.   

2. Будь-яке застереження, зроблене згідно із цією статтею,  має містити стислий 

виклад відповідного закону.   

Стаття 58. Денонсація   

1. Висока Договірна Сторона може денонсувати цю Конвенцію  тільки зі спливом 

п'ятирічного строку від дати, коли вона стала її  стороною, і через шість місяців після 

подання відповідного  повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи, який 

інформує  про це інші Високі Договірні Сторони.   

2. Така денонсація не звільняє заінтересовану Високу  Договірну Сторону від її 

зобов'язань за цією Конвенцією стосовно  будь-якого діяння, яке могло бути порушенням 

таких зобов'язань і  могло бути здійснене нею до дати, від якої денонсація набирає  

чинності.   

3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка перестає бути  членом Ради Європи, 

перестає бути і стороною цієї Конвенції на тих  самих умовах.   

4. Відповідно до положень попередніх пунктів, Конвенція може  бути денонсована 

стосовно будь-якої території, на яку поширювалася  її дія згідно із заявою, зробленою на 

підставі статті 56.   

Стаття 59. Підписання і ратифікація   

1. Ця Конвенція відкрита для підписання членами Ради Європи.  Вона підлягає 

ратифікації. Ратифікаційні грамоти передаються на  зберігання Генеральному секретареві 

Ради Європи.   

2. Ця Конвенція набирає чинності після депонування десяти  ратифікаційних грамот.   

3. Стосовно будь-якого підписанта цієї Конвенції, що  ратифікуватиме її після 

набрання нею чинності, Конвенція набирає  чинності з дня депонування його 

ратифікаційної грамоти.   
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4. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всіх членів  Ради Європи про 

набрання Конвенцією чинності, про Високі Договірні  Сторони, які ратифікували її, та про 

подальше депонування  ратифікаційних грамот.   

Учинено в Римі 4 листопада 1950 року англійською і  французькою мовами, обидва 

тексти є однаково автентичними, в  одному примірнику, який зберігається в архіві Ради 

Європи.  Генеральний секретар надсилає засвідчені копії цієї Конвенції  кожному 

підписантові. 
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Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»  

(від 27.01.1995 № 32/95-ВР) 
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 7, ст.45 )  

 

{ Вводиться в дію Постановою ВР  

  N 33/95-ВР від 27.01.95, ВВР, 1995, N 7, ст. 46 }  

 

{ В редакції Закону  

  N 1561-III ( 1561-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.177 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10  

  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92  

  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86  

  N  594-IV  (  594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159  

  N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250  

  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78  

                              - зміни діють по 31 грудня 2008 року }  

 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду  

          N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом  

  N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.557 }  

 

Цей Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності 

бібліотек і бібліотечної справи в Україні. Цей Закон гарантує право на вільний доступ до 

інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та 

освіти, що зберігаються в бібліотеках.  

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів  

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  

бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або 

структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел 

інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-

дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;  

бібліотека-депозитарій - бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного 

фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають наукову та/або 

художню цінність;  

бібліотечна послуга - результат діяльності бібліотеки із задоволення інформаційних, 

науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;  

бібліотечна система України - розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов'язаних 

взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/33/95-%D0%B2%D1%80/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1561-14/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2120-14/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2905-14/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/380-15/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-15/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1344-15/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/107-17/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-08/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
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бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності 

суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, 

опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, організацію 

бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування 

користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;  

бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці;  

бібліотечні ресурси - упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях 

інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, 

матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації;  

документ - матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення 

інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або 

іншому носієві;  

депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно 

наукових;  

користувач бібліотеки - фізична чи юридична особа, яка звернулася до послуг 

бібліотеки;  

міжбібліотечний абонемент - форма бібліотечного обслуговування, заснована на 

взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;  

централізована бібліотечна система - об'єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне 

утворення, куди входить центральна бібліотека. 

{ Стаття 1 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }  

Стаття 2. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу  

Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу базується на Конституції 

України ( 254к/96-ВР ) і складається з Основ законодавства України про культуру ( 2117-

12 ), цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.  

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в 

законодавстві України про бібліотеки і бібліотечну справу, то застосовуються правила 

міжнародного договору.  

Стаття 3. Сфера дії Закону  

Дія цього Закону поширюється на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та 

підпорядкування і організацію бібліотечної справи.  

Розділ II 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ 

Стаття 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи  

Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян 

на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та 

культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове 

користування бібліотеками.  

Держава:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2117-12/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2117-12/ed20100101
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підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом гарантованого фінансування 

бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики;  

фінансує створення інформаційних мереж і телекомунікаційних систем для 

інформаційного обміну, входження у світові глобальні комп'ютерні мережі, об'єднання та 

забезпечення доступності розподілених бібліотечних ресурсів;  

стимулює взаємовикористання бібліотечних ресурсів через систему міжбібліотечного 

абонемента, зведених каталогів, депозитаріїв, обмінних бібліотечних фондів, інтеграцію 

бібліотек України у світовий інформаційний простір;  

координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює діяльність бібліотек, що 

є в державній і комунальній власності; { Абзац п'ятий частини другої статті 4 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }  

забезпечує розвиток бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств 

населення;  

розробляє програми розвитку бібліотечної справи та забезпечує їх цільове 

фінансування;  

створює умови для міжнародного співробітництва бібліотек.  

Розділ III 

БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

Стаття 5. Основи організації та функціонування бібліотечної системи України  

Бібліотечна система України функціонує на основі скооперованого комплектування 

фондів та обробки документів, довідково-пошукового апарату, взаємовикористання 

бібліотечних ресурсів, а також організації науково-дослідної, науково-бібліографічної та 

науково-методичної роботи.  

Стаття 6. Види бібліотек  

За значенням бібліотеки поділяються на:  

 всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні);  

 республіканські (Автономної Республіки Крим);  

 обласні;  

 міські;  

 районні;  

 селищні;  

 сільські.  

 За змістом бібліотечних фондів бібліотеки є:  

 універсальні;  

 галузеві;  

 міжгалузеві.  

За призначенням бібліотеки поділяються на:  

 публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, 

осіб з фізичними вадами;  

 спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, 

підприємств, установ, організацій). 

{ Частина третя статті 6 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
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Публічні, спеціальні та спеціалізовані бібліотеки можуть об'єднуватися у 

централізовані бібліотечні системи.  

Стаття 7. Національна бібліотека України  

Національна бібліотека України є провідним культурним, освітнім, науково-

інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, 

методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, 

бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в 

галузі бібліотечної справи та її реалізації. 

{ Частина перша статті 7 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }  

Національна бібліотека України володіє потужним фондом вітчизняних і 

найважливіших науково значущих зарубіжних документів і задовольняє 

найрізноманітніші потреби суспільства, сприяє розвитку науки, освіти, культури, 

здійснює міжнародне співробітництво у формуванні та використанні світових 

бібліотечних ресурсів.  

Бібліотечний фонд національної бібліотеки України є національним культурним 

надбанням Українського народу, невід'ємною складовою частиною культурної спадщини 

та перебуває під охороною держави.  

Загальнодержавне спрямування діяльності національної бібліотеки України 

забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 

культури.  

Національна бібліотека України має право на одержання обов'язкового безоплатного 

примірника документів згідно із законом.  

Статус національної надається державній бібліотеці згідно із законодавством.  

Стаття 8. Державна бібліотека  

Державна бібліотека - бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює 

бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує 

функцію всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру 

бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів.  

{ Частину другу статті 8 виключено на підставі Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 

21.05.2009 }  

Державна бібліотека має право на одержання обов'язкового безоплатного примірника 

документів згідно із законом.  

Стаття 9. Центральні бібліотеки  

Центральні бібліотеки - головні бібліотеки регіонів, які зобов'язані формувати, 

зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї 

території, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну 

допомогу бібліотекам різних видів відповідних територій.  

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати 

пріоритетне додаткове бюджетне фінансування центральних бібліотек відповідно до 

обсягів їх діяльності.  

Центральні бібліотеки беруть участь у розробленні та реалізації державних і 

регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
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створенні інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну 

даних.  

Стаття 10. Організація взаємодії бібліотек  

Для більш повного задоволення потреб користувачів бібліотек в інформації, 

раціонального використання бібліотечних ресурсів органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування стимулюють взаємодію бібліотек і створюють умови для 

розвитку міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів автоматизованих баз даних, 

депозитаріїв.  

Забезпечення взаємодії бібліотек різних видів покладається на центральні бібліотеки 

відповідних територій, якими є:  

 на загальнодержавному рівні - національні та державні бібліотеки;  

 в Автономній Республіці Крим - Республіканська універсальна наукова 

бібліотека імені І. Франка;  

 на обласному рівні - обласні універсальні наукові бібліотеки;  

 на міському рівні - міські публічні бібліотеки або центральні бібліотеки 

міської централізованої бібліотечної системи;  

 на районному рівні - районні бібліотеки або центральні бібліотеки районної 

централізованої бібліотечної системи.  

Стаття 11. Взаємодія бібліотек України з підприємствами, установами та 

організаціями  

Бібліотеки України є складовою частиною інформаційної системи держави.  

З метою забезпечення раціонального використання бібліотечних ресурсів як 

складової частини інформаційних ресурсів держави бібліотеки взаємодіють з 

підприємствами, установами та організаціями, які мають бази даних та діяльність яких 

пов'язана із створенням, збиранням, обробкою, накопиченням та збереженням інформації.  

Взаємодія бібліотек з підприємствами, установами та організаціями може 

здійснюватися в рамках державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та 

програм розвитку бібліотечної справи, а також на основі укладених угод.  

Розділ IV 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БІБЛІОТЕК 

Стаття 12. Створення бібліотек  

Бібліотеки створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, 

культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства згідно з соціальними нормативами, 

встановленими відповідними органами державної влади.  

Бібліотеки можуть створюватися на основі усіх форм власності, передбачених 

законами України. Засновниками бібліотек можуть бути органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, самоврядні організації, фізичні та юридичні особи, у тому 

числі іноземні, в порядку, передбаченому законом.  

Бібліотека може не мати статусу юридичної особи та перебувати у складі 

підприємства, установи або організації.  

{ Частину четверту статті 12 виключено на підставі Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 

21.05.2009 }  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
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Бібліотека діє на основі статуту (положення), що затверджується її засновником 

(засновниками). У статуті (положенні) бібліотеки визначаються її статус, форма власності, 

джерела фінансування, вид і профіль діяльності.  

Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек  

Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності проводиться за їх 

місцезнаходженням відповідно до закону. 

{ Стаття 13 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }  

Стаття 14. Реорганізація та приватизація бібліотек  

Реорганізація бібліотек здійснюється відповідно до законодавства України.  

Бібліотеки, що є юридичними особами, не підлягають приватизації.  

У разі приватизації будівель, споруд, приміщень, в яких розміщені бібліотеки, що є у 

державній або комунальній власності, та відмови нового власника надавати в 

користування займані бібліотеками будівлі, споруди, приміщення органи, що приймають 

рішення про приватизацію цих будівель, споруд, приміщень, забезпечують бібліотеки 

будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або 

іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування 

користувачів бібліотек і зберігання бібліотечних фондів.  

У разі приватизації майна юридичної особи, в складі якої перебуває бібліотека, 

одночасно з зазначеним майном можуть бути приватизовані бібліотечні фонди та майно, 

необхідне для її діяльності, за наявності зобов'язання нового власника продовжити 

подальше функціонування бібліотеки протягом десяти років. У разі відсутності такого 

зобов'язання зазначене майно не підлягає приватизації, а рішення щодо подальшого його 

використання приймається відповідно до законодавства.  

Стаття 15. Ліквідація бібліотек  

Бібліотеки ліквідуються за рішенням:  

 власника;  

 засновника - за згодою власника;  

 в інших випадках, передбачених законодавством.  

У разі ліквідації державних та комунальних підприємств, установ, організацій, у 

складі яких перебувають бібліотеки, бібліотечні фонди та майно, необхідне для діяльності 

бібліотеки, передаються до бібліотек, що є у державній та комунальній власності, згідно з 

рішенням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  

Доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній та комунальній 

власності, визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері культури.  

Розділ V 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ 

Стаття 16. Бібліотечні фонди  

Бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу користувачів 

бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
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Державний бібліотечний фонд України складається з фондів бібліотек, що є у 

державній і комунальній власності, фондів бібліотек самоврядних організацій, 

взаємопов'язаних скооперованим комплектуванням, єдиним довідково-пошуковим 

апаратом, системою депозитарного зберігання, перерозподілу та взаємовикористання 

фондів і відображає науковий, культурний, інформаційний потенціал суспільства.  

Особливо цінні, рідкісні документи та колекції включаються до Державного реєстру 

національного культурного надбання України згідно з положенням, яке затверджується 

Кабінетом Міністрів України.  

З метою забезпечення збереження документів та колекцій, внесених та/або які 

підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, 

створюються їх страхові копії у порядку, встановленому спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у сфері культури. 

{ Статтю 16 доповнено частиною згідно із Законом N 1388-VI ( 1388-17 ) від 

21.05.2009 }  

Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Національного архівного 

фонду України згідно з Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні 

установи" ( 3814-12 ). ( Частина статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 594-

IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 )  

Для документів, що внесені або підлягають внесенню до Державного реєстру 

національного культурного надбання України, та документів, що є унікальними 

документами Національного архівного фонду України і зберігаються в бібліотеках, 

встановлюється особливий режим охорони, зберігання та використання. 

( Частина статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від 

06.03.2003 )  

У разі, якщо бібліотека не забезпечує необхідні умови для зберігання та використання 

документів, внесених до Державного реєстру національного культурного надбання 

України, вони можуть бути передані іншим бібліотекам згідно з рішенням відповідних 

органів виконавчої влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у сфері культури.  

Стаття 17. Комплектування бібліотечних фондів  

Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом отримання обов'язкового 

примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються 

за цільовими програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних 

цільових програм, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, 

документообміну, отримання в дарунок, депонування та з інших джерел. 

{ Частина перша статті 17 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }  

Маловживані, але цінні в науковому та художньому відношенні документи 

передаються в бібліотеки-депозитарії. Порядок передачі зазначених документів у 

бібліотеки-депозитарії визначається спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері культури.  

Стаття 18. Облік, зберігання та використання документів  

Облік, зберігання та використання документів, що знаходяться в бібліотечних 

фондах, здійснюються відповідно до правил, затверджених спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у сфері культури, та встановлених стандартів, 

технічних умов, інших нормативних документів.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3814-12/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-15/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-15/ed20100101
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17/ed20100101
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Власник (засновник) бібліотеки зобов'язаний забезпечувати належні матеріально-

технічні умови для зберігання та використання бібліотечних фондів.  

Вилучення з бібліотечних фондів документів, у тому числі ветхих, тих, що втратили 

актуальність, наукову та виробничу цінність або які мають дефект, дублетних 

здійснюється у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері культури. Вилучення документів з бібліотечних фондів за 

ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.  

Документи, що не входять до Державного реєстру національного культурного 

надбання України, можуть бути передані безкоштовно із фондів одних бібліотек іншим 

або реалізовані.  

Розділ VI 

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА БІБЛІОТЕК 

Стаття 19. Обов'язки бібліотек  

Бібліотеки своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав громадян на бібліотечне 

обслуговування, встановлених цим Законом.  

Бібліотеки обслуговують користувачів бібліотеки згідно із правилами користування 

бібліотекою, розробленими на основі типових правил, затверджених спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.  

Використання бібліотеками відомостей про користувачів бібліотеки та їх інтереси з 

будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускається.  

Бібліотеки, незалежно від форм власності, що мають у своїх фондах особливо цінні та 

рідкісні видання, колекції, віднесені до національного культурного надбання, 

забезпечують їх належне зберігання і несуть відповідальність за їх облік, включення до 

автоматизованих баз даних, а також державну реєстрацію.  

Бібліотеки, незалежно від форм власності, не мають права вилучати та реалізовувати 

документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам'яток, 

крім випадків, передбачених законодавством.  

Бібліотеки зобов'язані звітувати про свою діяльність перед своїми засновниками та 

громадськістю.  

Бібліотеки, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов'язані виконувати 

відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.  

Стаття 20. Права бібліотек  

Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право 

самостійно:  

 визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;  

 здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному 

законодавством, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, 

встановлювати перелік платних послуг;  

 визначати джерела комплектування своїх фондів;  

 встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотеки;  

 визначати при наданні користувачам бібліотеки документів розмір коштів, що 

передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов'язань щодо 
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повернення одержаних у бібліотеці документів, у випадках, передбачених 

правилами користування бібліотеками;  

 визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами 

бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;  

 визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з 

юридичними та фізичними особами;  

 вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до 

нормативно-правових актів;  

 здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та 

іншими установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний 

документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у 

реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та 

програм розвитку бібліотечної справи;  

 здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка 

не суперечить законам.  

Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших об'єктів 

інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством.  

Розділ VII 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І 

ОРГАНІЗАЦІЙ НА БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Стаття 21. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне 

обслуговування  

Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального 

походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на 

бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі:  

 абонемента (у тому числі міжбібліотечного);  

 системи читальних залів;  

 дистанційного обслуговування засобами телекомунікації;  

 бібліотечних пунктів;  

 пересувних бібліотек.  

Громадяни України, підприємства, установи та організації мають право вільного 

вибору бібліотек відповідно до своїх потреб.  

Права громадян України, підприємств, установ і організацій на бібліотечне 

обслуговування забезпечуються створенням мережі бібліотек та різноманітністю їх видів, 

безкоштовністю основних бібліотечних послуг.  

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 

користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що і громадяни 

України.  

Стаття 22. Права користувачів бібліотеки  

Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам бібліотек 

здійснюються з додержанням вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці, 

забезпечення зберігання фондів бібліотек, а також відповідно до статутів (положень) 

бібліотек, правил користування бібліотеками.  

Користувачі бібліотек мають право:  
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 безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через 

довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);  

 безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел 

інформації;  

 безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів 

бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської 

діяльності бібліотеки;  

 одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу;  

 одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;  

 користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;  

 брати участь у роботі бібліотечних рад.  

Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на 

спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних 

бібліотек.  

Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне 

обслуговування у загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.  

Стаття 23. Обов'язки користувачів бібліотек  

Користувачі бібліотек зобов'язані:  

 дотримуватися правил користування бібліотеками;  

 замінювати втрачені (пошкоджені) документи, одержані з фондів бібліотек, 

рівноцінними або відшкодовувати їх ринкову вартість у розмірах, 

встановлених правилами користування бібліотекою. 

Розділ VIII 

УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНОЮ СПРАВОЮ 

Стаття 24. Державне управління бібліотечною справою  

Загальне методичне керівництво бібліотеками та координацію їх роботи здійснює 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури.  

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури:  

 формує єдину державну політику щодо бібліотечної справи в Україні;  

 розробляє та реалізує державні програми в межах своєї компетенції та 

програми розвитку бібліотечної справи;  

 сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних 

фондів;  

 здійснює координацію робіт щодо об'єднання бібліотек в єдину бібліотечно-

інформаційну систему;  

 організує підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, підвищення їх 

кваліфікації;  

 проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення; { 

Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом N 1388-VI ( 

1388-17 ) від 21.05.2009 }  

 здійснює контроль за діяльністю бібліотек, що є у державній і комунальній 

власності, збереженням ними бібліотечного фонду України;  

 сприяє науковим дослідженням, методичному забезпеченню бібліотечної 

справи;  
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 організує розробку державних бібліотечних стандартів, інструкцій, положень, 

інших нормативних документів;  

 може заохочувати працівників бібліотечних закладів згідно з законом.  

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму 

підпорядкуванні бібліотеки, здійснюють керівництво підвідомчими їм бібліотеками.  

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму 

підпорядкуванні бібліотеки, реалізують державну політику в галузі бібліотечної справи, 

визначають систему управління мережею підпорядкованих їм бібліотек, забезпечують 

координацію їх діяльності з бібліотечною системою спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у сфері культури.  

Стаття 25. Участь громадськості у бібліотечній справі  

Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь у фінансуванні програм 

розвитку бібліотечної справи, підтримці творчих починань у діяльності бібліотек, 

вирішенні соціальних і побутових проблем бібліотечних працівників. Це право 

реалізується шляхом створення читацьких рад бібліотек, благодійних організацій, 

розвитку спонсорства, меценатства, інших форм благодійництва. 

{ Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1388-VI ( 1388-17 ) від 

21.05.2009 }  

Розділ IX 

ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

МАЙНОВІ ПРАВА БІБЛІОТЕК 

Стаття 26. Фінансування бібліотек  

Основними джерелами фінансування бібліотек державної і комунальної форм 

власності є кошти відповідно державного та місцевих бюджетів; бібліотек, заснованих на 

інших формах власності, - кошти засновників.  

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюються фінансування 

розробки і реалізації програм розвитку бібліотечної справи, будівництво та реконструкція 

бібліотечних будівель, споруд, приміщень, розвитку дистанційного обслуговування 

засобами телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з 

фізичними вадами.  

Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у Державному бюджеті України та 

місцевих бюджетах виділяються окремим рядком.  

Додаткове фінансування бібліотек може здійснюватися за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб, у тому числі іноземних, за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від 

господарської діяльності, надання бібліотеками платних послуг, пожертвувань та інших 

джерел, не заборонених законодавством. Розмір коштів, що надходять з додаткових 

джерел фінансування, не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на 

кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного 

фінансування на наступний рік і повинні використовуватися виключно на здійснення 

статутної діяльності бібліотеки (придбання літератури, технічних засобів тощо).  

Фінансування приватних бібліотек здійснюється за рахунок коштів власника та інших 

джерел, не заборонених законодавством.  

Стаття 27. Матеріально-технічне забезпечення бібліотек  
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Забезпечення бібліотек будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за 

спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають 

умовам обслуговування користувачів бібліотек, зберігання бібліотечних фондів, 

відповідними засобами механізації та автоматизації бібліотечних процесів, 

розмножувальною технікою, іншим обладнанням та транспортом здійснюється їх 

власником (засновником).  

Забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого 

приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання 

бібліотечних фондів.  

Стаття 28. Майнові права бібліотек  

Держава гарантує захист майнових прав бібліотек усіх форм власності.  

Земельні ділянки, на яких розташовані бібліотеки, що є у державній і комунальній 

власності, передаються їм у безстрокове користування відповідно до земельного 

законодавства.  

Бібліотечний фонд, будівлі, споруди, приміщення, обладнання та інше майно, що є 

державною або комунальною власністю та передане засновником бібліотекам державної і 

комунальної форм власності, належить їм на праві оперативного управління.  

Будівлі, споруди, приміщення, майно, бібліотечні фонди, закріплені за державними 

бібліотеками на праві оперативного управління, є державною власністю, незалежно від 

місця їх знаходження.  

Стаття 29. Господарська діяльність бібліотек  

Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та їх 

статутів (положень) з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів. 

{ Частина перша статті 29 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }  

Бібліотеки мають право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства 

доходами від господарської діяльності, у тому числі від надання платних послуг, і 

майном, придбаним за рахунок цих доходів.  

Бібліотеки, що безкоштовно надають основні бібліотечні послуги, в порядку, 

передбаченому законом, звільняються від оподаткування доходів, отриманих від надання 

платних послуг.  

Розділ X 

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК 

Стаття 30. Соціальні гарантії працівників бібліотек  

На працівників бібліотек, незалежно від форм власності та статусу бібліотеки, 

поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, 

пенсійне забезпечення.  

Працівникам бібліотек, які працюють у сільській місцевості та селищах міського 

типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали у бібліотеках у цих населених пунктах і 

проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне 

користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. 

{ Частина друга статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1388-VI ( 1388-17 

) від 21.05.2009 }  
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Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені 

частиною другою цієї статті, надаються:  

 працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті 

разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість 

місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну 

пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  

 пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в 

розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини 

доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

{ Статтю 30 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 

- зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 

( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  

Працівникам бібліотек можуть встановлюватися надбавки та доплати в межах 

затвердженого фонду оплати праці працівників бібліотек.  

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть в 

колективних договорах встановлювати працівникам бібліотек додаткові пільги.  

Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для 

вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, 

що встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

{ Частина статті 30 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }  

Розділ XI 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ 

Стаття 31. Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи  

Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі.  

Основними напрямами міжнародного співробітництва в бібліотечній справі є:  

 проведення спільних наукових досліджень;  

 організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших 

заходів;  

 участь у роботі міжнародних організацій;  

 документообмін;  

 спільна видавнича діяльність.  

Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають право укладати договори про 

співробітництво з бібліотеками інших держав відповідно до законодавства. 

{ Текст статті 31 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009 }  

Розділ XII 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ 

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу  
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Особи, винні в порушенні законодавства про бібліотечну справу, несуть 

відповідальність згідно з законом.  

Розділ XIII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність 

із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим 

Законом:  

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до 

законів України, що випливають із цього Закону;  

розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;  

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  

4. Пункт 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) 

(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 

37, N 18, ст. 95, N 33, ст. 224; 1999 р., N 35, ст. 302, N 38, ст. 340, N 39, ст. 357; із змінами, 

внесеними Законом України від 17 лютого 2000 року N 1460-III ( 1460-14 ) доповнити 

підпунктом 5.1.23 такого змісту:  

"5.1.23. надання бібліотеками, що є у державній і комунальній власності, платних 

послуг фізичним і юридичним особам".  

Президент України Л.КУЧМА  

м. Київ, 27 січня 1995 року N 32/95-ВР 
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Закон України «Про культуру»  

(від 14.12.2010 № 2778-VІ) 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст.168 )   

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом   N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }     

Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері  культури, регулює суспільні 

відносини, пов'язані із створенням,  використанням, розповсюдженням, збереженням 

культурної спадщини та  культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу 

до  них.   

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів   

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому  значенні:   

1) базова мережа закладів культури - комплекс підприємств,  установ, організацій і 

закладів культури державної та комунальної  форми власності, діяльність яких спрямована 

на створення умов для  забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження,  

використання і поширення інформації про матеріальні та духовні  культурні цінності, 

наукові розробки, а також на забезпечення  цілісності культурного простору України, 

доступності національного  культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері 

культури;   

2) вітчизняний (національний) культурний продукт - культурні  блага і культурні 

цінності, створені (надані) вітчизняним  виробником;   

3) грант - фінансові ресурси, що надаються на безповоротній  основі суб'єкту, який 

провадить діяльність у сфері культури, для  реалізації культурно-мистецького проекту;   

4) діяльність у сфері культури (культурна діяльність) -  творча, господарська, наукова, 

бібліотечна, інформаційна, музейна,  освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна 

діяльність,  спрямована на створення, тиражування, розповсюдження,  демонстрування, 

популяризацію, збереження і використання  культурних благ та культурних цінностей для 

задоволення культурних  потреб громадян;   

5) заклад культури - юридична особа, основною діяльністю якої  є діяльність у сфері 

культури, або структурний підрозділ юридичної  особи, функції якого полягають у 

провадженні діяльності у сфері  культури;   

6) культура - сукупність матеріального і духовного надбання  певної людської 

спільноти (етносу, нації), нагромадженого,  закріпленого і збагаченого протягом 

тривалого періоду, що  передається від покоління до покоління, включає всі види  

мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту  та відображає рівень 

розвитку цієї спільноти;   

7) культурний простір України - сфера, в якій відповідно до  законодавства 

провадиться культурна діяльність та задовольняються  культурні, інформаційні та 

дозвіллєві потреби громадян, що  охоплює, зокрема, радіо і телебачення, періодичні 

друковані  видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, а  також 

культурно-мистецьке середовище;   

8) культурні блага - товари та послуги, що виробляються в  процесі провадження 

діяльності у сфері культури для задоволення  культурних потреб громадян (книги, 

художні альбоми, аудіовізуальні  твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4731-17/ed20120610
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звукозаписи),  твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх  

промислів, театральні та циркові вистави, концерти,  культурно-освітні послуги тощо);   

9) культурно-мистецька громадськість - митці та працівники  закладів культури, інші 

працівники, об'єднані в професійні творчі  спілки, національно-культурні товариства;   

10) культурно-мистецька освіта - спеціальна освіта у сфері  культури і мистецтва;   

11) культурно-мистецький проект - форма культурної діяльності  з визначеними 

метою і строком реалізації (досягнення мети), а  також цільовим фінансуванням згідно з 

кошторисом (бюджетом);   

12) мистецтво - творча художня діяльність у сферах:  літератури, архітектури, 

скульптури, живопису, графіки,  декоративно-вжиткового мистецтва, музики, танцю, 

театру, кіно та  інші види діяльності людини, що відображають дійсність у художніх  

образах;   

13) мистецьке аматорство - непрофесійна творча діяльність  окремих осіб або 

колективів, що не є для них основним заняттям і  не має на меті отримання доходів;   

14) національне культурне надбання - сукупність унікальних  культурних цінностей, 

об'єктів культурної спадщини, що мають  виняткове історичне значення для формування 

культурного простору  України;   

15) національно-культурна державна цільова програма -  програма, спрямована на 

створення сприятливих умов  національно-культурного розвитку, збереження  

національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та  духовних потреб 

людини, та цільова регіональна програма у сфері  культури, що передбачають вирішення 

питань, пов'язаних з  діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх  

рівнів або відповідного рівня, а також реалізацію  культурно-мистецьких проектів і 

здійснення державними та  недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з  

державного та/або місцевих бюджетів;   

16) нематеріальна культурна спадщина - звичаї, форми показу  та вираження, знання, 

навички, що передаються від покоління до  покоління, постійно відтворюються 

спільнотами та групами під  впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, 

історії  та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи  таким чином 

повазі до культурного розмаїття і творчості людини;   

17) об'єкти культурного призначення - цілісні майнові  комплекси клубних закладів 

(клубів, будинків культури, палаців  культури тощо), парків культури та відпочинку, 

бібліотек, музеїв,  архівів історико-культурних заповідників, театрально-видовищних  

закладів (театрів, філармоній, концертних організацій, музичних  колективів, ансамблів 

тощо), кінотеатрів, інших закладів культури;  пам'ятки культурної спадщини, предмети 

колекцій, зібрання, фонди,  будівлі, споруди культурного призначення та інші культурні  

цінності;   

18) працівник культури (працівник у сфері культури) -  професійний творчий 

працівник або працівник закладу культури чи  інша фізична особа, яка провадить 

діяльність у сфері культури;   

19) професійний творчий працівник - особа, яка провадить  творчу діяльність на 

професійній основі, результатом якої є  створення або інтерпретація творів у сфері 

культури та мистецтва,  публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації,  

сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є  членом творчої спілки, 

та/або має державні нагороди за діяльність  у сфері культури та мистецтва;   
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20) суб'єкти діяльності у сфері культури - фізичні та  юридичні особи, що провадять 

культурну діяльність або реалізують  владні повноваження у сфері культури;   

21) творча діяльність - індивідуальна чи колективна  творчість, результатом якої є 

створення або інтерпретація творів,  що мають культурну цінність.   

Термін "культурні цінності" застосовується у значенні,  визначеному Законом 

України "Про вивезення, ввезення та повернення  культурних цінностей" ( 1068-14 ).   

Стаття 2. Законодавство України про культуру   

1. Законодавство України про культуру складається з  Конституції України ( 254к/96-

ВР ), цього Закону та інших законів,  що регламентують діяльність у сфері культури, 

міжнародних  договорів з питань культури, згода на обов'язковість яких надана  

Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.   

2. Законодавство України про культуру регулює:   

1) діяльність у сфері:   

художньої літератури, кінематографії, театрального,  музичного, хореографічного, 

пластичного, образотворчого та  декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, 

фотомистецтва,  дизайну;   

нематеріальної культурної спадщини, в тому числі народної  культури (фольклор, 

традиції, звичаї і обряди, діалекти і говірки,  народні художні промисли та ремесла, 

історична топоніміка тощо);   

охорони національного культурного надбання, в тому числі  культурної спадщини;   

музейної справи, колекціонування;   

архівної справи;   

бібліотечної справи;   

книговидання, створення видавничої продукції, її  розповсюдження і використання;   

створення і розповсюдження фонограмної та аудіовізуальної  продукції;   

художньо-естетичної освіти, спеціальної культурно-мистецької  освіти, позашкільної 

освіти сфери культури, педагогічної  діяльності у закладах освіти сфери культури;   

наукових досліджень у сфері культури;   

міжнародних культурних зв'язків, а також переміщення  культурних цінностей через 

державний кордон;   

виробництва матеріалів та обладнання, необхідних для  збереження, створення і 

використання культурних цінностей та  культурної спадщини;   

2) іншу діяльність, основною метою якої є створення,  збереження, розповсюдження і 

використання культурних цінностей,  культурної спадщини та культурних благ.   

3. Законодавство України про культуру має на меті:   

забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян  України у сфері 

культури - створення правових гарантій для  вільного провадження культурної діяльності, 

свободи творчості,  доступу до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації  

про них;   

збереження і примноження національного культурного надбання;   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-14/ed20120610
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120610
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120610
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врегулювання відносин суб'єктів діяльності у сфері культури  щодо інтелектуальної 

власності у сфері культури, забезпечення  реалізації та захист авторського права і 

суміжних прав;   

визначення пріоритетів державної політики у сфері культури,  форм, підстав, умов та 

порядку надання державної підтримки  культури, гарантій невтручання держави у творчі 

процеси, механізму  впливу громадськості на формування і реалізацію державної політики  

у сфері культури.   

4. Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та  використання об'єктів 

інтелектуальної власності, врегульовуються  законодавством про інтелектуальну власність 

з урахуванням положень  цього Закону.   

Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері культури   

1. Основними засадами державної політики у сфері культури є:   

визнання культури одним з основних факторів самобутності  Українського народу - 

громадян України всіх національностей  (далі - Український народ);   

сприяння створенню єдиного культурного простору України,  збереженню цілісності 

культури;   

захист і збереження культурної спадщини як основи  національної культури, турбота 

про розвиток культури;   

сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних  засад у суспільному 

житті;   

забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної  власності, авторського 

права і суміжних прав;   

гарантування прав громадян у сфері культури;   

створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення  культурного рівня, 

естетичного виховання громадян, доступності  освіти у сфері культури для дітей та 

юнацтва, задоволення  культурних потреб Українського народу, розвитку закладів 

культури  незалежно від форми власності, залучення до сфери культури  інвестицій, 

коштів від надання платних послуг, благодійництва,  інших не заборонених 

законодавством джерел;   

сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських  організацій у сфері 

культури, активному функціонуванню державної  мови в культурному просторі України, 

доступу громадян до  культурних благ;   

визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом  розвитку культури;   

забезпечення діяльності базової мережі закладів культури,  закладів освіти сфери 

культури;   

підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з  виготовленням і 

розповсюдженням електронних та друкованих засобів  масової інформації, аудіо- та 

аудіовізуальної продукції,  розробленням комп'ютерних технологій та підвищенням їх 

потенціалу  для розширення доступу та залучення громадськості до діяльності у  сфері 

культури тощо;   

пропагування української національної культури у всій її  різноманітності за 

кордоном та світового культурного надбання в  Україні;   



77 

 

підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;   

забезпечення розвитку міжнародного культурного  співробітництва;   

створення страхового фонду документації про культурні  цінності та документів на 

об'єкти культурної спадщини.   

Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури   

1. Пріоритети державної політики у сфері культури  визначаються:   

програмами Президента України, щорічним посланням Президента  України до 

Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє  становище України та програмами 

діяльності Кабінету Міністрів  України, в яких обов'язково враховуються аспекти 

розвитку  культури; { Абзац другий частини першої статті 4 із змінами,  внесеними згідно 

із Законом N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }   

державними цільовими програмами у сфері культури, що  розробляються і 

затверджуються згідно із законодавством.   

2. Держава у пріоритетному порядку створює умови для:   

розвитку культури української нації, корінних народів та  національних меншин 

України;   

збереження, відтворення та охорони історичного середовища;   

естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;   

розширення культурної інфраструктури села.   

Стаття 5. Мова у сфері культури   

1. Застосування мов у сфері культури гарантується  Конституцією України ( 254к/96-

ВР ) та визначається законами  України про мови.   

2. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування  державної мови у сфері 

культури, гарантує вільне використання мов  усіх національних меншин України.   

Розділ II 

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

Стаття 6. Права громадян у сфері культури   

1. Громадяни мають право на:   

свободу творчості;   

вільний вибір виду діяльності у сфері культури, засобів і  сфер застосування творчих 

здібностей, самостійне розпорядження  своїм твором;   

провадження творчої діяльності самостійно або з використанням  будь-яких форм 

посередництва;   

створення закладів культури недержавної форми власності  різних напрямів 

діяльності та організаційно-правових форм;   

об'єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства,  центри, фонди, 

асоціації, інші громадські організації у сфері  культури;   

збереження, розвиток, пропагування культурної, мовної  самобутності, традицій, 

звичаїв та обрядів;   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4731-17/ed20120610
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120610
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120610
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захист прав інтелектуальної власності, зокрема авторського  права і суміжних прав;   

доступ до культурних цінностей, культурної спадщини і  культурних благ;   

здобуття культурно-мистецької освіти;   

інші права, встановлені законодавством.   

Стаття 7. Свобода творчості   

1. Держава гарантує свободу творчості, вільний вибір  діяльності у сфері культури.   

Право людини провадити творчу діяльність може реалізовуватися  і на професійній, і 

на аматорській основі.   

Держава сприяє творчій діяльності митців і творчих спілок.   

2. Втручання у творчий процес і здійснення цензури у творчій  діяльності не 

допускаються.   

Стаття 8. Право на доступ до культурних цінностей та   культурних благ   

1. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей та  культурних благ.   

Право на доступ до культурних цінностей реалізується шляхом  утримання або 

надання закладам культури державної підтримки з  державного та місцевих бюджетів для 

забезпечення їх функціонування  та доступності їх послуг для різних категорій населення.   

2. Діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери,  інваліди мають право на 

відвідування державних та комунальних  закладів культури, позашкільних закладів освіти 

галузі культури на  пільгових умовах, передбачених законодавством.   

3. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей  шляхом:   

користування документами Національного архівного фонду  України або їх копіями;   

ознайомлення з музейними колекціями, що належать до державної  частини 

Музейного фонду України;   

користування фондами бібліотек, що належать до Державного  бібліотечного фонду 

України.   

4. Порядок доступу до Національного архівного фонду України,  Музейного фонду 

України, Державного бібліотечного фонду України,  фільмофонду визначається 

законодавством.   

Стаття 9. Право на утворення закладів культури   

1. Юридичні та фізичні особи мають право створювати заклади  культури з метою 

провадження діяльності у сфері культури  самостійно або з використанням будь-яких 

форм посередництва у цій  сфері у визначеному законодавством порядку.   

2. Заклади культури можуть створюватися:   

центральними органами виконавчої влади;   

органами влади Автономної Республіки Крим;   

місцевими органами виконавчої влади;   

органами місцевого самоврядування;   

творчими спілками, громадськими організаціями, іншими  об'єднаннями громадян;   
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юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними.   

3. В Україні гарантується можливість утворення різних за  формою власності та 

видами діяльності у сфері культури закладів  культури - театрів, концертних організацій, 

філармоній, культурних  центрів, продюсерських агентств, професійних мистецьких  

колективів, кіностудій, кіно-, відеопрокатних закладів,  видавництв, музеїв, архівів, 

заповідників, художніх галерей  (виставок), бібліотек, клубних закладів, навчальних 

закладів  культури і мистецтва, початкових спеціалізованих мистецьких  навчальних 

закладів (шкіл естетичного виховання) та студій,  кінотеатрів, цирків, парків культури та 

відпочинку, архітектурних,  дизайнерських, рекламних, реставраційних центрів і 

майстерень  тощо.   

4. Законодавчими актами можуть визначатися особливості  утворення окремих 

закладів культури.   

Стаття 10. Права громадян України всіх національностей у   сфері культури   

1. Держава створює умови для культурного розвитку громадян  України всіх 

національностей, сприяє залученню їх до спільного  процесу створення культурних 

цінностей.   

2. Громадяни України будь-якої національності мають право  зберігати, розвивати і 

пропагувати свою культуру, мову, традиції,  звичаї та обряди, утворювати національно-

культурні товариства,  центри, заклади культури та провадити будь-яку іншу діяльність у  

сфері культури, що не суперечить законодавству.   

Стаття 11. Обов'язки у сфері культури   

1. Фізичні та юридичні особи зобов'язані:   

дотримуватися вимог законодавства щодо провадження діяльності  у сфері культури;   

дбати про збереження народних традицій і примноження  національного культурного 

надбання, сприяти охороні культурної  спадщини;   

поважати культуру, мову, традиції, звичаї та обряди  Українського народу;   

піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток  дітей, прилучення їх до 

цінностей вітчизняної та світової  культури.   

Розділ III 

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

Стаття 12. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури   

1. До основних видів діяльності у сфері культури належать:   

створення, виконання, тиражування, розповсюдження,  демонстрування (публічний 

показ і публічне сповіщення) та  популяризація творів літератури і мистецтва;   

створення, збереження, охорона, використання та популяризація  національного 

культурного надбання;   

проведення наукових досліджень у сфері культури, літературна  і художня критика, 

кінокритика;   

організація відпочинку і дозвілля громадян.   

2. Суб'єктами діяльності у сфері культури є:   
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держава в особі уповноважених органів виконавчої влади;   

територіальні громади в особі органів місцевого  самоврядування;   

професійні творчі працівники;   

наукові працівники, зокрема, музейних, бібліотечних закладів,  історико-культурних 

заповідників, архівних установ;   

педагогічні працівники закладів освіти сфери культури;   

митці, які працюють на засадах мистецького аматорства;   

працівники культури;   

заклади культури, а також підприємства, установи та  організації всіх форм власності, 

статути (положення) яких  передбачають провадження діяльності у сфері культури;   

окремі громадяни, об'єднання громадян, які провадять  діяльність у сфері культури.   

Стаття 13. Сприяння створенню єдиного культурного   простору України, 

збереженню цілісності культури   

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування  під час підготовки 

пропозицій щодо формування та здійснення  державної політики у сфері культури повинні 

враховувати  необхідність створення єдиного культурного простору України та  

збереження цілісності культури.   

2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої  влади у сфері охорони 

культурної спадщини та інші центральні і  місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування в  межах своїх повноважень вживають заходів для 

забезпечення охорони  об'єктів культурної спадщини на території України.   

3. Спеціально уповноважений державний орган контролю за  вивезенням, ввезенням і 

поверненням культурних цінностей, інші  органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування в межах  своїх повноважень здійснюють цілеспрямовану політику щодо  

повернення незаконно вивезених з території України культурних  цінностей та 

забезпечення охорони культурних цінностей і об'єктів  культурної спадщини, які є 

власністю України і перебувають на  території інших країн.   

Стаття 14. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури   

1. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури  здійснюється відповідно до 

законодавства шляхом:   

створення сприятливого режиму оподаткування та надання  державою фінансової 

підтримки для виробництва і розповсюдження  книг, фільмів та інших видів культурного 

продукту українською  мовою в Україні та за кордоном;   

встановлення квот демонстрування та розповсюдження  вітчизняного україномовного 

культурного продукту на телебаченні,  радіо, у кіно- та відеомережі.   

Стаття 15. Розповсюдження та популяризація творів літератури   і мистецтва   

1. Заклади та працівники культури вільно розповсюджують та  популяризують з 

дотриманням вимог законодавства твори літератури і  мистецтва, самостійно визначають 

репертуар, програми, зміст і  форми гастрольно-концертної, виставкової,  бібліотечно-

інформаційної та іншої діяльності у сфері культури.   
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Стаття 16. Збереження культурної спадщини, культурних   цінностей та культурних 

благ   

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування  забезпечують:   

збереження культурних цінностей на території України, охорону  культурної 

спадщини, захист історичного середовища;   

збереження Музейного фонду України, Державного бібліотечного  фонду України, 

Національного архівного фонду України, фільмофонду,  їх постійне поповнення 

сучасними творами мистецтва, продукцією  вітчизняного книговидавництва, 

кінематографа, аудіовиробництва;   

функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, бібліотек,  початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл  естетичного виховання та студій), 

клубів, кінотеатрів, кіно-,  відеопрокатних підприємств, об'єднань, заповідників,  

реставраційних закладів державної та комунальної власності;   

збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі  традиційної народної 

культури, мов, діалектів і говірок,  фольклору, традицій, звичаїв і обрядів, народних 

художніх  промислів та ремесел, історичних топонімів тощо.   

2. Забороняється вилучення друкованих видань, вихідних  матеріалів фільмів та 

фонограм, інших мистецьких і літературних  творів, документів, пам'яток з бібліотечних, 

музейних, архівних  фондів, фільмофонду, знищення культурних цінностей з ідеологічних  

чи політичних міркувань.   

3. Унікальні культурні цінності, що мають виняткове  історичне, художнє, наукове та 

інше культурне значення для  формування вітчизняного культурного простору і 

визначають внесок  Українського народу у всесвітню культурну спадщину, визнаються  

об'єктами національного культурного надбання і включаються до  Державного реєстру 

національного культурного надбання. Порядок  включення до зазначеного реєстру та 

порядок ведення обліку  об'єктів національного культурного надбання визначаються 

Кабінетом  Міністрів України.   

4. Документи на об'єкти культурної спадщини та інформація про  культурні цінності 

підлягають збереженню шляхом створення  страхового фонду документації.   

Стаття 17. Професійна творча діяльність   

1. Держава створює умови для провадження професійної творчої  діяльності у сфері 

літератури, театрального, музичного,  хореографічного, циркового, образотворчого і  

декоративно-ужиткового мистецтва, музейної справи, архітектури,  кінематографії, 

журналістики, інформаційної, дизайнерської,  науково-дослідної, реставраційної та іншої 

діяльності, спрямованої  на розвиток культури.   

2. Суб'єктами професійної творчої діяльності на  індивідуальній і колективній основі є 

професійні творчі  працівники, колективи та творчі спілки.   

3. Статус професійного творчого працівника, правові засади  професійної творчої 

діяльності визначаються цим Законом, іншими  нормативно-правовими актами.   

Стаття 18. Сприяння мистецькому аматорству та організації   дозвілля громадян   

1. З метою задоволення потреби громадян у мистецькому  аматорстві, створення умов 

для їх дозвілля органи виконавчої влади  та органи місцевого самоврядування формують 

базову мережу закладів  культури (клубних закладів, культурних центрів, парків культури 

та  відпочинку, центрів народної творчості тощо), засоби масової  інформації і надають їм 
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фінансову підтримку, а також сприяють  створенню недержавних закладів культури, 

клубів, мистецьких  аматорських об'єднань, гуртків, студій за інтересами та  провадженню 

ними діяльності.   

Стаття 19. Особливості створення, діяльності та   ліквідації закладів культури   

1. Заклади культури різних організаційно-правових форм  господарювання і власності 

створюються і провадять діяльність  відповідно до законодавства.   

Заклади культури провадять діяльність за видами, визначеними  частиною першою 

статті 12 цього Закону, відповідно до цілей,  передбачених їх статутами (положеннями).   

Основним видом діяльності закладу культури є діяльність у  сфері культури, 

передбачена статтею 12 цього Закону.   

Заклади культури можуть одночасно з основною діяльністю  провадити іншу 

господарську діяльність і одержувати від неї  доходи, якщо інше не встановлено законом і 

така діяльність  відповідає меті, з якою вони створені. Доходи, одержані від цієї  

діяльності, оподатковуються на загальних підставах згідно із  законодавством.   

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування  сприяють діяльності 

неприбуткових закладів культури.   

Для неприбуткових закладів культури, закладів освіти сфери  культури, а також 

фізичних та юридичних осіб, які надають  благодійну допомогу неприбутковим закладам 

культури, створюється  сприятливий режим оподаткування, передбачений податковим  

законодавством.   

3. Створення чи припинення, у тому числі ліквідація, закладів  культури здійснюється 

в порядку, визначеному законодавством.   

Стаття 20. Особливості провадження інвестиційної та   інноваційної діяльності, 

проведення приватизації   у сфері культури   

1. Держава забезпечує створення умов для провадження  інвестиційної та 

інноваційної діяльності у сфері культури.   

Юридичним і фізичним особам гарантується додержання їхніх  прав і законних 

інтересів під час провадження інвестиційної та  інноваційної діяльності на об'єктах 

культурного призначення.   

2. Кошти, що надійшли від приватизації об'єктів культурного  призначення, у тому 

числі об'єктів незавершеного будівництва,  державної власності, зараховуються в повному 

обсязі до Державного  бюджету України, а комунальної власності - до відповідних 

місцевих  бюджетів.   

Кошти, отримані від приватизації об'єктів культурного  призначення, що є об'єктами 

незавершеного будівництва,  розподіляються згідно із Законом України "Про особливості  

приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ).   

3. Не підлягають приватизації:   

 архіви (архівні установи), об'єкти культури, мистецтва, у  тому числі 

виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої  культурної цінності, що 

занесені чи підлягають занесенню до  Державного реєстру національного 

культурного надбання, а також  об'єкти архітектури, меморіальні комплекси, 

заповідники, парки  тощо загальнодержавного значення;   
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 об'єкти культури, що належать до майнових комплексів установ  Національної 

академії наук України;   

 пам'ятки, включені до переліку пам'яток, що не підлягають  приватизації;   

 пам'ятки археології;   

 архіви та документи з них;   

 пам'ятки державної частини Музейного фонду України (музейні  предмети, 

музейні колекції та музейні зібрання);   

 документи Державного бібліотечного фонду України;   

 вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у  фільмофонді;   

 заклади культури, що забезпечують державні соціальні  нормативи у сфері 

обслуговування населення закладами культури;   

 заклади освіти сфери культури.   

4. Забороняється виселення закладів культури (театрів,  філармоній, бібліотек, музеїв, 

архівів, художніх галерей  (виставок), кінотеатрів, позашкільних закладів естетичного  

виховання і дозвілля дітей та юнацтва, клубних закладів тощо) з  приміщень без надання 

їм іншого рівноцінного приміщення.   

5. Не можуть бути предметом застави об'єкти права державної  та комунальної 

власності, що занесені або підлягають занесенню до  Державного реєстру національного 

культурного надбання.   

Стаття 21. Особливості трудових відносин та   працевлаштування в закладах 

культури   

1. Керівники закладів культури призначаються на посаду шляхом  укладення з ними 

трудового договору (контракту). Укладення  контракту регулюється виключно законами 

України.   

Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім  технічного 

персоналу) закладів культури здійснюється на конкурсній  основі. За результатами 

конкурсу укладається трудовий договір у  порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України.   

Перелік посад керівників структурних підрозділів, фахівців,  працівників, які 

забезпечують і безпосередньо виконують творчі  функції, визначається Кабінетом 

Міністрів України.   

Розділ IV 

БАЗОВА МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

Стаття 22. Призначення та функціонування базової мережі   закладів культури   

1. Базова мережа закладів культури формується з метою:   

забезпечення розвитку сфери культури, всіх жанрів і видів  мистецтва, а також 

цілісності національної культури;   

дотримання прав громадян України у сфері культури,  забезпечення доступності 

національного культурного надбання,  культурних благ та мистецької творчості шляхом 
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дотримання  державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами  

культури.   

2. Базова мережа закладів культури формується органами  виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів 

України. Існуючі заклади культури  та заклади освіти сфери культури автоматично 

включаються до  базової мережі.   

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування  під час формування 

та забезпечення функціонування базової мережі  закладів культури керуються 

державними соціальними нормативами у  сфері обслуговування закладами культури, 

передбаченими Законом  України "Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні  гарантії" ( 2017-14 ). Виключення закладів культури з базової  мережі можливе 

лише за погодженням з Міністерством культури і  туризму України.   

Стаття 23. Рівні базової мережі закладів культури   

1. До базової мережі закладів культури загальнодержавного  рівня належать державні, 

у тому числі національні (бібліотеки,  музеї, архіви, галереї, заповідники, цирки, театри, 

філармонії,  музичні колективи і ансамблі, культурно-інформаційні та  культурно-

просвітницькі центри, навчальні заклади культури і  мистецтва, кіностудії, художні 

галереї, виставки національного  (загальнодержавного) значення тощо), заклади культури.   

2. До базової мережі закладів культури місцевого рівня  належать комунальні заклади 

культури (бібліотеки, музеї, галереї,  заповідники, виставкові зали, театри, філармонії, 

концертні  організації, мистецькі колективи, кінотеатри, кіновідеопрокатні  підприємства, 

об'єднання, палаци і будинки культури, інші клубні  заклади, заклади освіти сфери 

культури, початкові спеціалізовані  мистецькі навчальні заклади (школи естетичного 

виховання та  студії), парки культури та відпочинку тощо).   

Стаття 24. Переліки закладів культури базової мережі   

1. На підставі державних соціальних нормативів забезпечення  населення закладами 

культури і культурними послугами спеціально  уповноважений центральний орган 

виконавчої влади у сфері культури  затверджує перелік закладів культури базової мережі  

загальнодержавного рівня. Місцеві органи виконавчої влади та  органи місцевого 

самоврядування затверджують переліки закладів  культури базової мережі місцевого 

рівня.   

Стаття 25. Національні та академічні заклади культури   

1. Статус національного закладу (установи) України може бути  надано декільком 

закладам (установам) культури залежно від їх  кількості у відповідній групі (театри, 

філармонії, бібліотеки,  музеї, галереї, заповідники, цирки, музичні колективи і ансамблі,  

кіностудії).   

Порядок надання закладу культури статусу національного та  академічного 

визначається законодавством.   

Розділ V 

ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ   ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

Стаття 26. Витрати на утримання закладів культури   

1. Витратами на утримання закладів культури є:   

кошти державного та місцевих бюджетів;   
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кошти, що надходять від господарської діяльності, надання  платних послуг;   

гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування фізичних  і юридичних осіб, у 

тому числі іноземних;   

інші не заборонені законодавством джерела.   

2. Заклади культури загальнодержавного та місцевого рівня  базової мережі залежно 

від форми власності утримуються або  отримують фінансову підтримку відповідно за 

рахунок коштів  Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим,  

інших місцевих бюджетів, а також коштів установ, організацій,  громадян та їх об'єднань.   

Приватні заклади культури фінансуються їх засновниками.   

Стаття 27. Додаткова фінансова підтримка діяльності   у сфері культури   

1. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для  розвитку культури 

держава створює сприятливий режим оподаткування  фізичним та юридичним особам, які 

спрямовують свої кошти на  розвиток культури. Механізм податкового заохочення 

підтримки  діяльності у сфері культури визначається податковим законодавством  

України.   

Стаття 28. Забезпечення господарської діяльності   закладів культури   

1. Держава сприяє:   

забезпеченню закладів культури, закладів освіти сфери  культури будівлями, 

спорудами, приміщеннями, збудованими за  спеціальними проектами, або іншими 

упорядженими приміщеннями, що  відповідають потребам закладу культури;   

створенню виробничої бази з випуску спеціального обладнання  для закладів 

культури, музичних інструментів, техніки для  атракціонів, допоміжних матеріалів і 

засобів для індивідуальної  художньої творчості, а також розвитку мережі спеціалізованих  

виробництв.   

Розділ VI 

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

Стаття 29. Оплата і стимулювання праці працівників   у сфері культури   

1. Оплата праці у сфері культури має забезпечувати створення  належних 

матеріальних умов для ефективної самостійної творчої  діяльності працівника, 

підвищення престижності професії, сприяти  підвищенню його кваліфікації, стимулювати 

залучення талановитої  молоді до діяльності у сфері культури.   

Заробітна плата працівника у сфері культури, педагогічного  працівника закладу 

освіти сфери культури складається з посадового  окладу (тарифної ставки), надбавки за 

почесне звання, доплат за  науковий ступінь, вислугу років залежно від стажу роботи в  

державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери  культури, інших 

надбавок та доплат, премій, винагород за творчу  діяльність, передбачених 

законодавством.   

Умови оплати праці працівників у сфері культури державних і  комунальних закладів 

культури, закладів освіти сфери культури  визначаються Кабінетом Міністрів України. 

{ Частина перша статті 29 набирає чинності з 1 січня 2011 року -  див. п.1 розділу X 

"Прикінцеві положення" цього Закону }   
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2. Працівникам у сфері культури, які працюють у державних і  комунальних закладах 

культури, держава забезпечує:   

 роботу на повну тарифну ставку;   

 створення належних умов праці, її оплату;   

 правовий, соціальний, професійний захист;   

 призначення і виплату пенсій відповідно до законодавства;   

 інші гарантії, встановлені законом. 

{ Частина друга статті 29 набирає чинності з 1 січня 2012 року -  див. п.1 розділу X 

"Прикінцеві положення" цього Закону }   

3. Працівники у сфері культури, педагогічні працівники  закладів освіти сфери 

культури, які працюють у державних і  комунальних закладах культури, мають право на 

допомогу для  оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі  посадового 

окладу, а також на матеріальну допомогу для вирішення  соціально-побутових питань та 

доплату за вислугу років у розмірах  і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів 

України. 

{ Частина третя статті 29 набирає чинності з 1 січня 2013 року -  див. п.1 розділу X 

"Прикінцеві положення" цього Закону }   

4. Працівники державних і комунальних закладів культури,  педагогічні працівники 

закладів освіти сфери культури, які  працюють у сільській місцевості та селищах міського 

типу, а також  пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних  закладах 

культури, закладах освіти сфери культури у таких  населених пунктах і проживають у них, 

мають право на безоплатне  отримання у власність земельної ділянки відповідно до  

законодавства.   

5. Працівникам державних і комунальних закладів культури,  педагогічним 

працівникам закладів освіти сфери культури, які  працюють у сільській місцевості та 

селищах міського типу, а також  пенсіонерам, які раніше працювали в державних та 

комунальних  закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких  населених 

пунктах і проживають у них, держава забезпечує  відповідно до законодавства безоплатне 

користування житлом з  опаленням і освітленням у межах установлених норм.   

Стаття 30. Пенсійне забезпечення та соціальний захист   працівників сфери культури   

1. Держава забезпечує працівникам сфери культури призначення  та виплату пенсії 

відповідно до законодавства.   

Розділ VII 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ 

Стаття 31. Участь громадськості у реалізації державної   політики у сфері культури   

1. Громадські організації (професійні спілки, творчі спілки,  товариства, фонди, 

асоціації тощо) беруть участь у реалізації  державної політики у сфері культури 

відповідно до законодавства.   

2. Громадські організації мають право самостійно та на  договірній основі утворювати 

благодійні організації для  фінансування культурних програм розвитку літератури та 

мистецтва,  підтримки талантів і творчих починань у сфері культури,  розв'язання 

соціальних і побутових проблем професійних творчих  працівників.   
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Стаття 32. Співпраця державних органів   та культурно-мистецької громадськості   

1. З метою представлення та захисту інтересів професійних  творчих працівників і 

аматорів держава залучає представників  культурно-мистецької громадськості до участі в 

підготовці проектів  нормативно-правових актів, презентації України в різних сферах  

міжнародного культурного життя, забезпечує надання інформації,  необхідної для 

виконання завдань, визначених статутами  (положеннями) закладів культури.   

Розділ VIII 

МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ 

Стаття 33. Державне сприяння міжнародному культурному   співробітництву   

1. Держава сприяє міжнародному культурному обміну,  співробітництву закладів 

культури, професійних творчих  працівників, працівників культури України із 

зарубіжними  партнерами.   

2. Заклади культури незалежно від підпорядкування, форми  власності та 

організаційно-правової форми, професійні творчі  працівники, окремі громадяни мають 

право самостійно укладати  договори (контракти) з іноземними фізичними та юридичними 

особами  про форми співробітництва у сфері культури, брати участь у роботі  відповідних 

міжнародних організацій та фондів, провадити  зовнішньоекономічну діяльність у сфері 

культури відповідно до  законодавства.   

Стаття 34. Розвиток національної культури за межами України   

1. Держава піклується про задоволення національно-культурних  потреб українців, які 

проживають за межами України, зокрема шляхом  сприяння проведенню культурно-

мистецьких заходів за кордоном,  відкриттю та діяльності українських національних 

культурних  центрів та національних освітніх закладів в інших країнах.   

Розділ IX 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА   ПРО 

КУЛЬТУРУ 

Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства   про культуру   

1. Особи, винні у порушенні законодавства про культуру,  несуть дисциплінарну, 

цивільну, адміністративну та кримінальну  відповідальність відповідно до законодавства.   

Розділ X 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім  частини першої статті 

29, яка набирає чинності з 1 січня 2011  року, частини другої статті 29, яка набирає 

чинності з 1 січня  2012 року, та частини третьої статті 29, яка набирає чинності з 1  січня 

2013 року.   

Установити, що до набрання чинності частинами першою -  третьою статті 29 цього 

Закону діють умови оплати праці,  передбачені законодавством.   

До приведення законів, інших нормативно-правових актів у  відповідність із цим 

Законом вони діють у частині, що не  суперечить цьому Закону.   

2. Абзаци другий та четвертий статті 1 Закону України "Про  професійних творчих 

працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР )  (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 

52, ст. 312)  викласти у такій редакції:   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80/ed20120610
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"професійний творчий працівник - особа, яка провадить творчу  діяльність на 

професійній основі, результатом якої є створення або  інтерпретація творів у сфері 

культури та мистецтва, публічно  представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, 

сценічного  виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої  спілки, 

та/або має державні нагороди за діяльність у сфері  культури і мистецтва";   

"творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість,  результатом якої є 

створення або інтерпретація творів, що мають  культурну цінність".   

3. Визнати такими, що втратили чинність:   

Основи законодавства України про культуру ( 2117-12 )  (Відомості Верховної Ради 

України, 1992 р., N 21, ст. 294 із  наступними змінами);   

Постанову Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року "Про  порядок введення в 

дію "Основ законодавства України про культуру"  ( 2141-12 ) (Відомості Верховної Ради 

України, 1992 р., N 21, ст.  295).     

Президент України В.ЯНУКОВИЧ   

м. Київ, 14 грудня 2010 року   N 2778-VI 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2117-12/ed20120610
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2141-12/ed20120610
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Закон України «Про інформацію»  

(від 02.10.1992 № 2657-ХІІ) 
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650 )  

 

{ Вводиться в дію Постановою ВР  

N 2658-XII ( 2658-12 ) від 02.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.651 }  

 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні  

Конституційного Суду  

N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213  

N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194  

N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.214  

N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141  

N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.394  

N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429  

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496  

N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63  

N 2724-VI ( 2724-17 ) від 30.11.2010, ВВР, 2011, N 12, ст.86  

N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 }  

 

{ В редакції Закону  

N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.313 }  

 

{ У тексті Закону ( 2657-12 ) слово "конфіденціальна" в усіх відмінках замінено словом 

"конфіденційна" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від 

11.05.2004 }  

{ У тексті Закону слова "і регіонального" виключено згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 

) від 01.07.2010 }  

 

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення, охорони, захисту інформації.  

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів  

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  

документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є 

її збереження та передавання у часі та просторі;  

захист інформації - сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних 

та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний 

порядок доступу до неї;  

інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді;  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-12/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1642-14/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3047-14/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/676-15/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1268-15/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1703-15/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2707-15/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2388-17/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2592-17/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2724-17/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2756-17/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2938-17/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1703-15/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2388-17/ed20110509
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суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до 

законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.  

Стаття 2. Основні принципи інформаційних відносин  

1. Основними принципами інформаційних відносин є:  

 гарантованість права на інформацію;  

 відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією;  

 достовірність і повнота інформації;  

 свобода вираження поглядів і переконань;  

 правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту 

інформації;  

 захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя.  

Стаття 3. Державна інформаційна політика  

1. Основними напрямами державної інформаційної політики є:  

 забезпечення доступу кожного до інформації;  

 забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, 

зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації;  

 створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства;  

 забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних 

повноважень;  

 створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток електронного 

урядування;  

 постійне оновлення, збагачення та зберігання національних інформаційних 

ресурсів;  

 забезпечення інформаційної безпеки України;  

 сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та входженню України 

до світового інформаційного простору.  

Стаття 4. Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин  

1. Суб'єктами інформаційних відносин є:  

 фізичні особи;  

 юридичні особи;  

 об'єднання громадян;  

 суб'єкти владних повноважень.  

2. Об'єктом інформаційних відносин є інформація.  

Стаття 5. Право на інформацію  

1. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, 

використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації 

своїх прав, свобод і законних інтересів.  

Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, 

економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших 

громадян, права та інтереси юридичних осіб.  

Стаття 6. Гарантії права на інформацію  
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1. Право на інформацію забезпечується:  

 створенням механізму реалізації права на інформацію;  

 створенням можливостей для вільного доступу до статистичних даних, 

архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз 

даних, інформаційних ресурсів;  

 обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість та 

засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення;  

 обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи або 

відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;  

 здійсненням державного і громадського контролю за додержанням 

законодавства про інформацію;  

 встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію.  

2. Право на інформацію може бути обмежене законом в інтересах національної 

безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або 

прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, 

або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.  

Стаття 7. Охорона права на інформацію  

1.Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам 

інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.  

2.Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання 

інформації, за винятком випадків, передбачених законом.  

Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його 

права на інформацію.  

3.Забороняється вилучення і знищення друкованих видань, експонатів, 

інформаційних банків, документів з архівних, бібліотечних, музейних фондів, крім 

встановлених законом випадків або на підставі рішення суду.  

4.Право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи юридичної особи, 

суб'єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного 

бюджету України, місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом.  

Стаття 8. Мова інформації  

1. Мова інформації визначається законом про мови, іншими актами законодавства в 

цій сфері, міжнародними договорами та угодами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України.  

Стаття 9. Основні види інформаційної діяльності  

1. Основними видами інформаційної діяльності є створення, збирання, одержання, 

зберігання, використання, поширення, охорона та захист інформації.  

Розділ II 

ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 10. Види інформації за змістом  

За змістом інформація поділяється на такі види:  

 інформація про фізичну особу;  
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 інформація довідково-енциклопедичного характеру;  

 інформація про стан довкілля (екологічна інформація);  

 інформація про товар (роботу, послугу);  

 науково-технічна інформація;  

 податкова інформація;  

 правова інформація;  

 статистична інформація;  

 соціологічна інформація;  

 інші види інформації.  

Стаття 11. Інформація про фізичну особу  

1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність 

відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована.  

2. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 

інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До 

конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її 

національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також 

адреса, дата і місце народження.  

Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, 

крім випадків, передбачених законом.  

Стаття 12. Інформація довідково-енциклопедичного характеру  

1. Інформація довідково-енциклопедичного характеру - систематизовані, 

документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, 

державне життя та навколишнє природне середовище.  

2. Основними джерелами інформації довідково-енциклопедичного характеру є: 

енциклопедії, словники, довідники, рекламні повідомлення та оголошення, путівники, 

картографічні матеріали, електронні бази та банки даних, архіви різноманітних довідкових 

інформаційних служб, мереж та систем, а також довідки, що видаються уповноваженими 

на те органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями 

громадян, організаціями, їх працівниками та автоматизованими інформаційно-

телекомунікаційними системами.  

3. Правовий режим інформації довідково-енциклопедичного характеру визначається 

законодавством та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України.  

Стаття 13. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)  

1. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) - відомості та/або дані про:  

стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані 

організми, та взаємодію між цими складовими;  

фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля (речовини, енергія, 

шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні, угоди 

в галузі навколишнього природного середовища, політику, законодавство, плани і 

програми);  
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стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд 

тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля;  

інші відомості та/або дані.  

2. Правовий режим інформації про стан довкілля (екологічної інформації) 

визначається законами України та міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

3. Інформація про стан довкілля, крім інформації про місце розташування військових 

об'єктів, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.  

Стаття 14. Інформація про товар (роботу, послугу)  

1. Інформація про товар (роботу, послугу) - відомості та/або дані, які розкривають 

кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги).  

2. Інформація про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров'я людини не 

може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.  

3. Правовий режим інформації про товар (роботу, послугу) визначається законами 

України про захист прав споживачів, про рекламу, іншими законами та міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

Стаття 15. Науково-технічна інформація  

1. Науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та 

зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, 

дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської 

діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді.  

2. Правовий режим науково-технічної інформації визначається Законом України "Про 

науково-технічну інформацію" ( 3322-12 ), іншими законами та міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

3. Науково-технічна інформація є відкритою за режимом доступу, якщо інше не 

встановлено законами України.  

Стаття 16. Податкова інформація  

1. Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані 

суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для 

реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому 

Податковим кодексом України ( 2755-17 ).  

2. Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом 

України ( 2755-17 ) та іншими законами.  

Стаття 17. Правова інформація  

1. Правова інформація - будь-які відомості про право, його систему, джерела, 

реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з 

ними та їх профілактику тощо.  

2. Джерелами правової інформації є Конституція України ( 254к/96-ВР ), інші 

законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і 

принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів 

масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3322-12/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20110509
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3. З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших нормативних актів 

фізичним та юридичним особам держава забезпечує офіційне видання цих актів масовими 

тиражами у найкоротші строки після їх прийняття.  

Стаття 18. Статистична інформація  

1. Статистична інформація - документована інформація, що дає кількісну 

характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, 

культурній та інших сферах життя суспільства.  

2. Офіційна державна статистична інформація підлягає систематичному 

оприлюдненню.  

3. Держава гарантує суб'єктам інформаційних відносин відкритий доступ до офіційної 

державної статистичної інформації, за винятком інформації, доступ до якої обмежений 

згідно із законом.  

4. Правовий режим державної статистичної інформації визначається Законом України 

"Про державну статистику" ( 2614-12 ), іншими законами та міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

Стаття 19. Соціологічна інформація  

1. Соціологічна інформація - будь-які документовані відомості про ставлення до 

окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо.  

2. Правовий режим соціологічної інформації визначається законами та міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

Стаття 20. Доступ до інформації  

1. За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та 

інформацію з обмеженим доступом.  

2. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з 

обмеженим доступом.  

Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом  

1. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова 

інформація.  

2. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до 

якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. 

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 

визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших 

випадках, визначених законом.  

Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються 

законом.  

3. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу 

до неї регулюються законами.  

4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:  

1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;  

2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що 

сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12/ed20110509
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3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, 

житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-

демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;  

4) про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;  

5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб;  

6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та 

міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України.  

Розділ III 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ, ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЇХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Стаття 22. Масова інформація та її засоби  

1. Масова інформація - інформація, що поширюється з метою її доведення до 

необмеженого кола осіб.  

2. Засоби масової інформації - засоби, призначені для публічного поширення 

друкованої або аудіовізуальної інформації.  

Стаття 23. Інформаційна продукція та інформаційна послуга  

1. Інформаційна продукція - матеріалізований результат інформаційної діяльності, 

призначений для задоволення потреб суб'єктів інформаційних відносин. Інформаційною 

послугою є діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з метою 

задоволення їхніх потреб.  

2. Інформаційна продукція та інформаційні послуги є об'єктами цивільно-правових 

відносин, що регулюються цивільним законодавством України.  

Стаття 24. Заборона цензури та заборона втручання в професійну діяльність 

журналістів і засобів масової інформації  

1. Забороняється цензура - будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, 

засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, 

розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи 

перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації.  

Ця заборона не поширюється на випадки, коли попереднє узгодження інформації 

здійснюється на підставі закону, а також у разі накладення судом заборони на поширення 

інформації.  

2. Забороняються втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом 

поширюваної інформації, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, 

замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення 

окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони 

критикувати суб'єкти владних повноважень, крім випадків, встановлених законом, 

договором між засновником (власником) і трудовим колективом, редакційним статутом.  

3. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або 

переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику тягне за 

собою відповідальність згідно із законами України.  
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Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів  

1. Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати 

письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за 

винятком випадків, передбачених законом.  

2. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних 

повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у 

розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених 

законодавством.  

3. Журналіст має право не розкривати джерело інформації або інформацію, яка 

дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього 

рішенням суду на основі закону.  

4. Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну належність, 

працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного 

лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, 

передбачених законом.  

5. Журналіст має право поширювати підготовлені ним матеріали (фонограми, 

відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним 

ім'ям (псевдонімом).  

6. Журналіст засобу масової інформації має право відмовитися від авторства 

(підпису) на матеріал, якщо його зміст після редакційної правки (редагування) суперечить 

його переконанням.  

7. Права та обов'язки журналіста, працівника засобу масової інформації, визначені 

цим Законом, поширюються на зарубіжних журналістів, працівників зарубіжних засобів 

масової інформації, які працюють в Україні.  

Стаття 26. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації  

1. З метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками 

засобів масової інформації професійної діяльності суб'єкт владних повноважень може 

здійснювати їх акредитацію.  

Усі дії, пов'язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах відкритості, 

рівності, справедливості з метою забезпечення права громадськості на одержання 

інформації через засоби масової інформації. Відсутність акредитації не може бути 

підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на 

відкриті заходи, що проводить суб'єкт владних повноважень.  

2. Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації здійснюється 

безоплатно на підставі його заяви або подання засобу масової інформації.  

У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються 

його прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти 

(за наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують 

її професійну належність.  

У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і 

номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв'язку, 

прізвище, ім'я та по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо 

якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.  
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В акредитації не може бути відмовлено в разі подання усіх документів, передбачених 

цією частиною.  

Суб'єкт владних повноважень може встановлювати спрощений порядок акредитації.  

3. Порядок акредитації, визначений суб'єктом владних повноважень, підлягає 

оприлюдненню.  

4. Суб'єкти владних повноважень, що здійснили акредитацію журналістів, 

працівників засобів масової інформації, зобов'язані сприяти провадженню ними 

професійної діяльності; завчасно сповіщати їх про місце і час проведення сесій, засідань, 

нарад, брифінгів та інших публічних заходів; надавати їм інформацію, призначену для 

засобів масової інформації; а також сприяти створенню умов для здійснення запису і 

передачі інформації, проведення інтерв'ю, отримання коментарів посадових осіб.  

5. У разі якщо захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних 

протоколів, можуть встановлюватися особливі умови допуску журналістів. Такі особливі 

умови оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного суб'єкта владних 

повноважень до проведення заходу.  

6. Журналіст, працівник засобу масової інформації зобов'язаний дотримуватися 

встановлених суб'єктом владних повноважень правил внутрішнього трудового 

розпорядку, не перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб.  

7. Суб'єкти владних повноважень, що акредитували журналіста, працівника засобу 

масової інформації, приймають рішення про припинення акредитації у разі:  

 подання ним відповідної заяви;  

 неодноразового грубого порушення ним обов'язків, визначених цією статтею;  

 звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація.  

8. У рішенні про припинення акредитації зазначаються посадова особа чи службова 

особа (суб'єкт владних повноважень), яка прийняла відповідне рішення, дата прийняття 

рішення, підстава для прийняття рішення та порядок його оскарження. Письмове 

повідомлення про припинення акредитації видається або надсилається засобу масової 

інформації або журналістові, працівникові засобу масової інформації протягом п'яти 

робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.  

9. Рішення про припинення акредитації може бути оскаржено до суду в 

установленому порядку.  

Розділ IV 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ІНФОРМАЦІЮ 

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію  

1. Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, 

цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами 

України.  

Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію  

1. Інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного 

ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення 

терористичних актів, посягання на права і свободи людини.  
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Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації  

1. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно 

необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю 

інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.  

2. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу 

державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію 

конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав 

людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки 

діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.  

Стаття 30. Звільнення від відповідальності  

1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних 

суджень.  

2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять 

фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути 

витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання 

мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не 

підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.  

Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь 

чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися 

наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у 

тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених 

суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній, 

принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на 

особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути 

покладено обов'язок відшкодувати завдану моральну шкоду.  

3. Суб'єкти інформаційних відносин звільняються від відповідальності за 

розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця інформація 

є суспільно необхідною.  

4. Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів масової інформації та 

журналістів встановлюються законами України "Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про 

інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) та іншими.  

Стаття 31. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди  

1. У разі якщо порушенням права на свободу інформації особі завдано матеріальної 

чи моральної шкоди, вона має право на її відшкодування за рішенням суду.  

2. Суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про захист честі, гідності та 

ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку лише спростування недостовірної 

інформації про себе і не мають права вимагати відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди. Це не позбавляє посадових і службових осіб права на захист честі, гідності та 

ділової репутації в суді.  

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2782-12/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80/ed20110509


99 

 

Розділ V 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.  

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти 

законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) 

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):  

у статті 212-3:  

в абзаці другому частини першої слова "від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти" замінити 

словами "від двадцяти п'яти до п'ятдесяти";  

в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти п'яти до п'ятдесяти" замінити 

словами "від п'ятдесяти до вісімдесяти";  

у статті 212-26:  

в абзаці другому частини першої слова "двадцяти п'яти" замінити словом "тридцяти";  

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:  

"Неправомірна відмова особи у наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання 

інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у разі якщо така інформація 

підлягає наданню на вимогу правоохоронних органів, Рахункової палати";  

2) частину першу статті 200 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості 

Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:  

"1. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді";  

3) абзац дванадцятий статті 1 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) 

(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362) викласти в такій редакції:  

"статистична інформація - документована інформація, що дає кількісну 

характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, 

культурній та інших сферах життя суспільства";  

4) у Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 

2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1, N 46, ст. 427; 1997 р., N 

15, ст. 115; 2003 р., N 29, ст. 234, N 30, ст. 247; 2004 р., N 7, ст. 51, N 11, ст. 141, N 16, ст. 

238, N 32, ст. 394):  

статтю 27 виключити;  

у статті 40:  

назву викласти в такій редакції:  

"Стаття 40. Створення представництв зарубіжних друкованих засобів масової 

інформації";  

частину третю виключити;  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2782-12/ed20110509
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5) у Законі України "Про науково-технічну інформацію" ( 3322-12 ) (Відомості 

Верховної Ради України, 1993 р., N 33, ст. 345):  

абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:  

"науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та 

зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, 

дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської 

діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді";  

в частині першій статті 2 слова "документована на будь-яких носіях або публічно 

оголошувана" виключити;  

6) частину другу статті 37 Закону України "Про інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) 

(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83) виключити;  

7) статтю 3 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" ( 

539/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 49, ст. 299; 1998 р., N 45, ст. 

271; 2002 р., N 48, ст. 361; 2006 р., N 13, ст. 109) виключити;  

8) статті 45 та 69 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) 

(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155 із наступними змінами) 

виключити.  

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 

Законом:  

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  

 

Президент України  Л.КРАВЧУК  

м. Київ, 2 жовтня 1992 року N 2657-XII 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3322-12/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80/ed20110509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/ed20110509
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Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 

(від 09.04.1999 № 586-XIV) 

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190 )  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149  

N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172 }  

 

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.  

Рішення Конституційного Суду  

N 16-рп/2001 ( v016p710-01 ) від 04.12.2001 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159  

N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38  

N 1213-IV ( 1213-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.103  

N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 }  

 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні  

Конституційного Суду  

N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

N 1412-IV ( 1412-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.252  

N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259  

N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323  

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162  

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,  

ст.267 }  

 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні  

Конституційного Суду  

N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104  

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,  

ст.96  

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66  

N 514-V ( 514-16 ) від 21.12.2006, ВВР, 2007, N 11, ст.94  

N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282  

N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 }  

 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду  

N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом  

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78  

- зміни діють по 31 грудня 2008 року }  

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2419-14/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2470-14/ed20120704
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1096-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1213-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1377-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1412-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1419-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1577-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2285-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2505-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-05/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3167-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3235-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/489-16/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-16/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-16/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1026-16/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0a6p710-07/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/107-17/ed20120704
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{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду  

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253  

N 882-VI ( 882-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.297  

N 1725-VI ( 1725-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.54  

N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107  

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496  

N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 40, ст.524  

N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63  

N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.461  

N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012  

N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012  

N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }  

 

 

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) цей Закон  визначає організацію, 

повноваження та порядок діяльності місцевих  державних адміністрацій.   

Розділ I. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в   системі органів виконавчої 

влади   

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та  Севастополі здійснюють 

місцеві державні адміністрації. 

{ Частина перша статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )  від 07.10.2010 }   

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої  влади і входить до 

системи органів виконавчої влади.   

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень  здійснює виконавчу 

владу на території відповідної  адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує  

повноваження, делеговані їй відповідною радою.   

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та  Севастополі 

визначаються окремими законами України. 

( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 1 див. в  Рішенні 

Конституційного Суду N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від  13.10.2005 )   

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій   

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної  адміністративно-територіальної 

одиниці забезпечують:   

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента  України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої  влади вищого рівня;   

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод  громадян;   

3) виконання державних і регіональних програм  соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони  довкілля, а в місцях компактного проживання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-08/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/882-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1725-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1825-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2388-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2592-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3272-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4719-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4731-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4875-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2592-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-05/ed20120704
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корінних народів і  національних меншин - також програм їх національно-культурного  

розвитку;   

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;   

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;   

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;   

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих  відповідними радами 

повноважень.   

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних   адміністрацій   

Місцеві державні адміністрації діють на засадах:   

відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;   

верховенства права;   

законності;   

пріоритетності прав людини;   

гласності;   

поєднання державних і місцевих інтересів.   

Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій   

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами.   

Місцеві державні адміністрації мають печатки із зображенням  Державного Герба 

України та своїм найменуванням, рахунки в  установах банків України.   

Місцеві державні адміністрації знаходяться відповідно в  обласних і районних 

центрах, містах Києві та Севастополі.   

На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації  та їх структурні 

підрозділи, вивішуються таблички з зображенням  Державного Герба України та 

найменуванням розташованого там  органу.   

На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації,  піднімається 

Державний Прапор України.   

Зразки печаток і відповідних табличок місцевих державних  адміністрацій та їх 

структурних підрозділів затверджуються  Кабінетом Міністрів України.   

Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій   

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови  місцевих державних 

адміністрацій.   

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання  відповідних місцевих 

державних адміністрацій, а також з  урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про 

засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  ( 1160-15 ), їх 

голови визначають структуру місцевих державних  адміністрацій. 

{ Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2388-VI ( 2388-

17 ) від 01.07.2010 }   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2388-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2388-17/ed20120704
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Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної  адміністрації та 

рекомендаційний перелік її структурних  підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 

{ Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 514-V ( 514-16 

) від 21.12.2006; в редакції Закону N 4875-VI  ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }   

Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій   

На виконання Конституції України, законів України, актів  Президента України, 

щорічного послання Президента України до  Верховної Ради України про внутрішнє і 

зовнішнє становище України,  актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 

центральних  органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують  

нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень,  голова місцевої 

державної адміністрації в межах своїх повноважень  видає розпорядження, а керівники 

структурних підрозділів - накази.  { Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із 

Законами  N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, N 4875-VI ( 4875-17 ) від  05.06.2012 }   

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій,  прийняті в межах їх 

компетенції, є обов'язковими для виконання на  відповідній території всіма органами, 

підприємствами, установами  та організаціями, посадовими особами та громадянами.   

Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до  закону є регуляторними 

актами, розробляються, розглядаються,  приймаються та оприлюднюються з урахуванням 

вимог Закону України  "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської  діяльності" ( 1160-15 ). 

{ Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI  ( 2388-17 ) 

від 01.07.2010 }   

Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних   адміністрацій   

Правовий статус місцевих державних адміністрацій  встановлюється Конституцією 

України, цим Законом та іншими  законами України.   

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються  Конституцією України, 

цим та іншими законами України, актами  Президента України, щорічним посланням 

Президента України до  Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України,  актами Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого  рівня, а 

районні державні адміністрації в Автономній Республіці  Крим - також рішеннями та 

постановами Верховної Ради Автономної  Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів 

Автономної Республіки  Крим, прийнятими у межах їх повноважень. 

{ Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4731-VI ( 4731-

17 ) від 17.05.2012 }   

Розділ II. 

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій   

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних  місцевих державних 

адміністрацій.   

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на  посаду Президентом 

України за поданням Прем'єр-міністра України на  строк повноважень Президента 

України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-16/ed20120704
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{ Частина друга статті 8 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )  від 07.10.2010 }   

Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій  Прем'єр-міністру 

України вносяться головами відповідних обласних  державних адміністрацій. На кожну 

посаду вноситься одна  кандидатура. 

{ Частина третя статті 8 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )  від 07.10.2010 }   

Президент України може доручити Прем'єр-міністру України  внести подання про 

призначення головою місцевої державної  адміністрації іншої кандидатури. 

{ Частина четверта статті 8 в редакції Закону N 2592-VI  ( 2592-17 ) від 07.10.2010 

}   

Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень  з моменту 

призначення.   

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних   адміністрацій   

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій  припиняються Президентом 

України у разі:   

1) порушення ними Конституції України ( 254к/96-ВР ) і  законів України;   

2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного  громадянства;   

3) визнання судом недієздатним;   

4) виїзду на проживання в іншу країну;   

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;   

6) порушення вимог несумісності;     

{ Пункт 7 частини першої статті 9 виключено на підставі  Закону N 2592-VI ( 2592-

17 ) від 07.10.2010 }     

8) висловлення недовіри двома третинами від складу  відповідної ради; { Пункт 8 

частини першої статті 9 в редакції  Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }   

9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.   

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть  бути припинені 

Президентом України у разі:   

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної  адміністрації;   

2) подання Прем'єр-міністра України з підстав, передбачених  законодавством про 

державну службу; { Пункт 2 частини другої  статті 9 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 

) від 07.10.2010 }   

3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу  відповідної ради;   

4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами  України; { Частину другу 

статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із  Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }   

5) з ініціативи Президента України. { Частину другу статті 9  доповнено пунктом 5 

згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від  07.10.2010 }   

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій  припиняються також у разі їх 

смерті.   
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У разі обрання нового Президента України голови місцевих  державних адміністрацій 

продовжують здійснювати свої повноваження  до призначення в установленому порядку 

нових голів місцевих  державних адміністрацій. 

( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 9 див. в  Рішенні 

Конституційного Суду N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від  13.10.2005 )   

Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій   

Перший заступник та заступники голів місцевих державних  адміністрацій виконують 

обов'язки, визначені головами відповідних  державних адміністрацій, і несуть 

персональну відповідальність за  стан справ на дорученій їм ділянці роботи.   

Перший заступник та заступники голови обласної державної  адміністрації 

призначаються на посаду та звільняються з посади  головою обласної державної 

адміністрації за погодженням із  Кабінетом Міністрів України. Перший заступник та 

заступники голови  районної державної адміністрації призначаються на посаду та  

звільняються з посади головою районної державної адміністрації за  погодженням з 

головою обласної державної адміністрації. 

{ Частина друга статті 10 в редакції Законів N 514-V ( 514-16 )  від 21.12.2006, N 

2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }   

Перші заступники та заступники голів місцевих державних  адміністрацій заявляють 

про припинення своїх повноважень  новопризначеним головам місцевих державних 

адміністрацій у день їх  призначення. 

( Офіційне тлумачення до статті 10 див. в Рішенні Конституційного  Суду N 21-

рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )   

Стаття 11. Керівники структурних підрозділів місцевих   державних адміністрацій 

{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 4875-17 ) від 

05.06.2012 }   

Керівники структурних підрозділів місцевих державних  адміністрацій очолюють 

відповідні підрозділи і несуть персональну  відповідальність перед головами відповідних 

державних  адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань.   

Керівники структурних підрозділів місцевих державних  адміністрацій призначаються 

на посаду та звільняються з посади  головами відповідних державних адміністрацій за 

погодженням з  органами виконавчої влади вищого рівня в порядку ( 1374-99-п ), що  

визначається Кабінетом Міністрів України. 

{ Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4875-VI  ( 4875-17 ) від 

05.06.2012 }   

Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних   адміністрацій   

На посади в місцеві державні адміністрації призначаються  громадяни України.   

{ Положення частини другої статті 12 втрачає чинність, як  таке, що визнане 

неконституційним на підставі Рішення  Конституційного Суду N 16-рп/2001 ( v016p710-

01 ) від 04.12.2001 } 

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники,  керівники структурних 

підрозділів місцевих державних адміністрацій  не можуть бути народними депутатами 

України або суміщати свою  службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських 

засадах,  крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий  час, входити до 
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складу керівного органу чи наглядової ради  підприємства чи іншої організації, що має на 

меті одержання  прибутку. 

{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 4875-

17 ) від 05.06.2012 }   

Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні  адміністрації особи, які 

мають судимість за вчинення умисного  злочину, якщо ця судимість не погашена або не 

знята в  установленому законом порядку.   

Розділ III. 

КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

Глава 1. Повноваження місцевих державних адміністрацій   

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними   адміністраціями   

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах,  визначених 

Конституцією і законами України, належить вирішення  питань:   

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних  інтересів громадян;   

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;   

3) бюджету, фінансів та обліку;   

4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку  підприємництва та 

здійснення державної регуляторної політики;  { Пункт 4 частини першої статті 13 із 

змінами, внесеними згідно із  Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }   

5) промисловості, сільського господарства, будівництва,  транспорту і зв'язку;   

6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і  спорту, сім'ї, жінок, 

молоді та неповнолітніх;   

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;   

8) зовнішньоекономічної діяльності;   

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;   

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та  заробітної плати.   

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання,  віднесені законами до їх 

повноважень.   

Стаття 14. Здійснення місцевими державними адміністраціями   повноважень інших 

органів   

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження  місцевого 

самоврядування, делеговані їм відповідними радами.   

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами  України, може передавати 

місцевим державним адміністраціям окремі  повноваження органів виконавчої влади 

вищого рівня.   

Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших  органів 

супроводжується передачею їм відповідних фінансових,  матеріально-технічних та інших 

ресурсів, необхідних для здійснення  цих повноважень.   

Стаття 15. Об'єкти управління місцевих державних   адміністрацій   
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В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій  перебувають об'єкти 

державної власності, передані їм в  установленому законом порядку.   

У разі делегування місцевим державним адміністраціям  районними чи обласними 

радами відповідних повноважень в їх  управлінні перебувають також об'єкти спільної 

власності  територіальних громад.   

Місцевим державним адміністраціям забороняється  використовувати об'єкти 

державної власності, власності  територіальних громад, що перебувають в їх управлінні, 

як заставу  чи інші види забезпечення, а також здійснювати операції уступки  вимоги, 

переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування,  пожертвування.   

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими   державними 

адміністраціями   

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених  Конституцією і законами 

України, здійснюють на відповідних  територіях державний контроль за:   

1) збереженням і раціональним використанням державного майна;   

2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності,  виконанням державних 

контрактів і зобов'язань перед бюджетом,  належним і своєчасним відшкодуванням 

шкоди, заподіяної державі;   

3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води,  атмосферного повітря, 

рослинного і тваринного світу та інших  природних ресурсів;   

4) охороною пам'яток історії та культури, збереженням  житлового фонду;   

5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних  умов та інших вимог, 

пов'язаних з її якістю та сертифікацією;   

6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням,  утилізацією і 

захороненням промислових, побутових та інших  відходів, додержанням правил 

благоустрою;     

{ Пункт 7 статті 16 виключено на підставі Закону N 1026-V  ( 1026-16 ) від 

16.05.2007 }     

8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного,  комунального 

обслуговування, законодавства про захист прав  споживачів;   

9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами,  освіти, культури, 

охорони здоров'я, материнства та дитинства,  сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального 

захисту населення,  фізичної культури і спорту;   

10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного  державою мінімального 

розміру оплатою праці;   

11) додержанням громадського порядку, правил технічної  експлуатації транспорту та 

дорожнього руху;   

12) додержанням законодавства про державну таємницю та  інформацію;   

13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд  та архівні 

установи. ( Статтю 16 доповнено пунктом 13 згідно із  Законом N 594-IV ( 594-15 ) від 

06.03.2003 )   
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Глава 2  Основні галузеві повноваження місцевих державних   адміністрацій   

Стаття 17. Повноваження в галузі соціально-економічного   розвитку   

Місцева державна адміністрація:   

1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку  і подає їх на 

затвердження відповідній раді, забезпечує їх  виконання, звітує перед відповідною радою 

про їх виконання;   

2) забезпечує ефективне використання природних, трудових і  фінансових ресурсів;   

3) складає необхідні для управління соціально-економічним  розвитком відповідної 

території баланси трудових,  матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих 

будівельних  матеріалів, палива; визначає необхідний рівень обслуговування  населення 

відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;  проводить розрахунок коштів 

та визначає обсяг послуг, необхідних  для забезпечення передбаченого законодавством 

рівня мінімальних  соціальних потреб;   

4) подає раді висновки щодо доцільності розміщення на  відповідній території нових 

підприємств та інших об'єктів  незалежно від форм власності;   

5) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого  самоврядування 

пропозиції про створення спеціальних (вільних)  економічних зон, зміну статусу та 

території цих зон;   

6) розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів  місцевого самоврядування 

щодо проектів планів та заходів  підприємств, установ, організацій, розташованих на 

відповідній  території;   

7) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного  обгрунтування обсягів 

продукції, що підлягає продажу для державних  потреб за рахунок державного бюджету; 

на пропозиції органів  місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що 

поставляється  для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого  

самоврядування та інших джерел фінансування;   

8) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних  цільових програм, а також 

довгострокових прогнозів та проектів  індикативних планів розвитку відповідних галузей 

народного  господарства, їх фінансово-економічного забезпечення. 

{ Пункт 8 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4731-VI ( 4731-17 ) 

від 17.05.2012 }   

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів   

Місцева державна адміністрація:   

1) складає відповідно до визначених у щорічному посланні  Президента України до 

Верховної Ради України про внутрішнє і  зовнішнє становище України пріоритетів і подає 

на затвердження  ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання;  звітує 

перед відповідною радою про його виконання; 

{ Пункт 1 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4731-VI ( 4731-17 ) 

від 17.05.2012 }   

2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади  вищого рівня 

фінансові показники і пропозиції до проекту  Державного бюджету України, пропозиції 

щодо обсягу коштів  Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними  

громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу  об'єктів, що підлягають 
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бюджетному фінансуванню, баланс фінансових  ресурсів для врахування їх при 

визначенні розмірів субвенцій, а  також для бюджетного вирівнювання виходячи із 

забезпеченості  мінімальних соціальних потреб;   

3) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності  незалежно від форм 

власності інформацію, передбачену актами  законодавства для складання і виконання 

бюджету;   

4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій  освіти, культури, 

науки, охорони здоров'я, фізичної культури і  спорту, соціального захисту населення, 

переданих у встановленому  законом порядку в управління місцевій державній 

адміністрації  вищими органами державної та виконавчої влади або органами  місцевого 

самоврядування, що представляють спільні інтереси  територіальних громад, а також 

заходів, пов'язаних із розвитком  житлово-комунального господарства, благоустроєм та 

шляховим  будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших  заходів, 

передбачених законодавством;   

5) у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на  договірній основі 

бюджетні кошти з коштами підприємств, установ,  організацій та населення для 

будівництва, розширення,  реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств,  

транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення,  шляхів, зв'язку, служб з 

обслуговування населення, закладів  охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, 

соціального  забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх  придбання для 

задоволення потреб населення та фінансує здійснення  цих заходів;   

6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної  діяльності;   

7) визначає і встановлює норми споживання у сфері  житлово-комунальних послуг, 

здійснює контроль за їх дотриманням.  { Пункт 7 частини першої статті 18 в редакції 

Закону N 2404-VI  ( 2404-17 ) від 01.07.2010 }   

Стаття 19. Повноваження в галузі управління майном,   приватизації, сприяння 

розвитку підприємництва   та здійснення державної регуляторної політики   

{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 

01.07.2010 }   

Місцева державна адміністрація:   

1) здійснює на відповідній території управління об'єктами, що  перебувають у 

державній власності та передані до сфери її  управління, сприяє створенню на цих об'єктах 

систем управління  якістю, систем екологічного управління, інших систем управління  

відповідно до національних або міжнародних стандартів, приймає  рішення про 

створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств,  установ і організацій, що належать 

до сфери її управління, а також  здійснює делеговані відповідною радою функції 

управління майном,  що перебуває у спільній власності територіальних громад; { Пункт 1  

статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 882-VI  ( 882-17 ) від 15.01.2009 }   

2) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності  в разі передачі його в 

установленому порядку;   

3) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і  організацій, що має 

важливе значення для забезпечення державних  потреб, щодо його відчуження у власність 

держави;   

4) вносить пропозиції до проектів програм приватизації  державного майна, 

організовує їх виконання;   
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5) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку  малого бізнесу, 

подає допомогу підприємцям, які займаються  розробкою та впровадженням інноваційних 

проектів, виробництвом  товарів народного споживання, будівельних матеріалів, 

наданням  побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою  кадрів;   

6) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики  в межах та у спосіб, 

встановлені Законом України "Про засади  державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності"  ( 1160-15 ). { Статтю 19 доповнено пунктом 6 згідно із Законом  

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }   

Стаття 20. Повноваження в галузі містобудування,   житлово-комунального 

господарства, побутового,   торговельного обслуговування, транспорту і   зв'язку   

Місцева державна адміністрація:   

1) організовує розробку та проведення експертизи  містобудівної документації 

населених пунктів відповідно до  державних норм і стандартів;   

2) забезпечує організацію обслуговування населення  підприємствами, установами та 

організаціями житлово-комунального  господарства, зв'язку, телебачення, радіомовлення, 

торгівлі та  громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування  

незалежно від форм власності;   

3) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації  продукції, робіт і послуг 

підприємств і організацій  житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного  обслуговування населення;   

4) організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток  архітектури і 

містобудування, палацово-паркових, паркових та  історико-культурних ландшафтів;   

5) розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах  відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці та організовує  окреме збирання побутових 

відходів, інших видів відходів як  вторинної сировини. { Статтю 20 доповнено пунктом 5 

згідно із  Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }   

Стаття 21. Повноваження в галузі використання та охорони   земель, природних 

ресурсів і охорони довкілля   

Місцева державна адміністрація:   

1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у  встановленому законом 

порядку програм раціонального використання  земель, лісів, підвищення родючості 

грунтів, що перебувають у  державній власності;   

2) розпоряджається землями державної власності відповідно до  закону; ( Пункт 2 

статті 21 в редакції Закону N 1377-IV  ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )   

3) розробляє, подає на затвердження відповідної ради та  забезпечує виконання 

регіональних екологічних програм; звітує  перед відповідною радою про їх виконання; 

вносить до відповідних  органів пропозиції щодо державних екологічних програм;   

4) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної  порушенням законодавства 

про охорону довкілля підприємствами,  установами, організаціями і громадянами;   

5) вносить пропозиції відповідним органам місцевого  самоврядування щодо 

організації територій та об'єктів  природно-заповідного фонду місцевого значення;   

6) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та  ситуації, стан довкілля, а 

також про заходи, що вживаються до його  поліпшення;   
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7) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних  аварій, залучає до цих робіт 

підприємства, установи, організації  незалежно від форм власності та громадян;   

8) вносить пропозиції в установленому законом порядку про  зупинення діяльності 

підприємств, установ, організацій незалежно  від форм власності у разі порушення ними 

законодавства про охорону  довкілля та санітарних правил;   

9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування  водозабірними 

спорудами, призначеними для задоволення питних,  побутових та інших потреб 

населення, зони санітарної охорони  джерел водопостачання; обмежує або забороняє 

використання  підприємствами питної води у промислових цілях;   

10) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням  їх ресурсної 

цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і  навколишнього природного середовища та 

розглядає справи про  адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на 

розгляд  інших державних органів у разі порушення законодавства про  відходи. { Статтю 

21 доповнено пунктом 10 згідно із Законом  N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }   

Стаття 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони   здоров'я, культури, 

фізкультури і спорту,   материнства і дитинства, сім'ї та молоді   

Місцева державна адміністрація:   

1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти,  охорони здоров'я, культури, 

фізкультури і спорту, материнства і  дитинства, сім'ї та молоді;   

2) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних  науково-технічних 

програм, впровадженню нових екологічно безпечних  технологій, підвищенню технічного 

рівня виробництва та якості  продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають  

першочергове значення для підвищення її ефективності та  конкурентоспроможності; 

забезпечує охорону прав винахідників і  раціоналізаторів, створення територіальних 

інноваційних центрів і  технопарків;   

3) виконує програми щодо обов'язковості повної загальної  середньої освіти, здійснює 

загальне керівництво закладами науки,  освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і 

спорту, що  належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове  забезпечення;   

4) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти,  культури, охорони здоров'я, 

фізкультури і спорту та розробляє  прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів 

програм  соціально-економічного розвитку;   

5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням,  епідеміям, 

епізоотіям та їх ліквідації;   

6) організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги  населенню, надає у 

межах повноважень встановлені пільги і  допомогу, пов'язані з охороною материнства і 

дитинства,  поліпшенням умов життя багатодітних сімей;   

7) забезпечує виконання законодавства щодо всебічного  розвитку та функціонування 

української мови як державної в усіх  сферах суспільного життя, створення умов для 

розвитку та  використання мов інших національностей;   

8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як  курорту, встановлення 

зон санітарної охорони курортів і визначення  їх режиму;   

9) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних  товариств, фондів, 

асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та  інших громадських організацій.   
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Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та   соціального захисту 

населення   

Місцева державна адміністрація:   

1) реалізує державну політику в галузі соціального  забезпечення та соціального 

захисту соціально незахищених громадян  - пенсіонерів, інвалідів, одиноких 

непрацездатних, дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх 

числа,  одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які  внаслідок недостатньої 

матеріальної забезпеченості потребують  допомоги та соціальної підтримки з боку 

держави. { Абзац перший  пункту 1 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно 

із  Законом N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011 }   

Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і  своєчасному 

призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги,  поданню адресної соціальної 

допомоги та підтримки, призначенню та  виплаті цільової грошової допомоги, інших 

компенсаційних заходів  соціального захисту;   

2) створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток  матеріально-технічної бази 

закладів соціального захисту населення,  підвищення рівня і якості обслуговування в них;   

3) розробляє і забезпечує виконання комплексних програм  поліпшення 

обслуговування соціально незахищених громадян та  всебічний розвиток їх 

обслуговування;   

4) забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю  ними освіти, набуттю 

необхідної кваліфікації,  матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному  

лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які  постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню  протезно-ортопедичної допомоги 

населенню і забезпеченню інвалідів  засобами пересування і реабілітації; встановлює 

піклування над  повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я  потребують 

догляду;   

5) забезпечує в установленому порядку надання населенню  субсидій на житлово-

комунальні послуги;   

6) сприяє громадським, релігійнім організаціям, благодійним  фондам, окремим 

громадянам у поданні допомоги соціально  незахищеним громадянам;   

7) здійснює згідно із законодавством заходи соціального  патронажу щодо осіб, які 

відбували покарання у виді обмеження волі  або позбавлення волі на певний строк; ( 

Статтю 23 доповнено  пунктом 7 згідно із Законом N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )   

8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію  спеціальних 

будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які  потребують медичної допомоги у 

зв'язку із захворюванням на  туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували  

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний  строк; { Статтю 23 

доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 3167-IV  ( 3167-15 ) від 01.12.2005 }   

9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування,  створення передбачених 

законодавством умов для виховання та/або  влаштування дітей, які внаслідок смерті 

батьків, позбавлення  батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин  

залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і  майнових прав та 

інтересів дітей, а також вживає інших заходів  щодо соціального захисту дітей, віднесених 

до її компетенції  законом. { Частину першу статті 23 доповнено пунктом 9 згідно із  

Законом N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011 }   
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Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці   та заробітної плати   

Місцева державна адміністрація:   

1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в  тому числі і на право 

своєчасного одержання винагороди за працю;   

2) розробляє та організовує виконання перспективних та  поточних територіальних 

програм зайнятості та заходи щодо  соціальної захищеності різних груп населення від 

безробіття;   

3) забезпечує проведення згідно з законом оплачуваних  громадських робіт для осіб, 

зареєстрованих як безробітні;   

4) забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на  роботах з шкідливими 

умовами праці на підприємствах, в установах  та організаціях усіх форм власності, якісне 

проведення атестації  робочих місць;   

5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні  територіальних 

тарифних угод, вирішенні колективних трудових  спорів (конфліктів);   

6) бере участь у залученні виробничих потужностей  підприємств установ виконання 

покарань для соціально-економічного  розвитку регіонів та здобуття засудженими 

професій, що  користуються попитом на ринку праці. 

{ Статтю 24 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1725-VI  ( 1725-17 ) від 

17.11.2009 }   

Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності,   правопорядку, прав і 

свобод громадян   

Місцева державна адміністрація:   

1) забезпечує виконання Конституції та законів України,  рішень Конституційного 

Суду України, актів Президента України,  Кабінету Міністрів України, інших органів 

державної влади;   

2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської  безпеки, громадського 

порядку, боротьби зі злочинністю;   

3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань,  контролює стан цієї роботи 

в органах місцевого самоврядування, на  підприємствах, в організаціях і установах, 

розташованих на  відповідній території;   

4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і  виховання населення;   

5) розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження  державними 

нагородами України; ( Пункт 5 статті 25 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 2419-

III ( 2419-14 ) від  17.05.2001 )   

6) забезпечує виконання актів законодавства з питань  громадянства, пов'язаних з 

перебуванням іноземців та осіб без  громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у 

додержанні правил  паспортної системи;   

7) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням  заходів щодо 

розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і  медичного обслуговування 

біженців, а також депортованих осіб, які  добровільно повертаються в регіони їх 

колишнього проживання;   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1725-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2419-14/ed20120704
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8) забезпечує виконання законодавства щодо національних  меншин і міграції, про 

свободу думки і слова, свободу світогляду і  віросповідання;   

9) оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф,  епідемій, епізоотій, пожеж, 

інших надзвичайних подій зони  надзвичайної ситуації; здійснює передбачені 

законодавством заходи,  пов'язані з підтриманням у них громадського порядку, 

врятуванням  життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних  

цінностей;   

10) сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем  їх дислокації, під час 

прямування до зон надзвичайних ситуацій та  під час ліквідації надзвичайних ситуацій, 

зокрема у поданні їм  необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг; 

( Статтю 25 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 2470-III  ( 2470-14 ) від 

29.05.2001 )   

11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних  заходів в умовах 

присутності цивільного населення за участю  особового складу Збройних Сил України, 

інших військових формувань  та правоохоронних органів з використанням озброєння і 

військової  техніки; взаємодіє з органами військового управління під час  планування та 

проведення таких заходів з метою запобігання і  недопущення надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків;  ( Статтю 25 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 1419-IV  ( 

1419-15 ) від 03.02.2004 )   

12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу  виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення  потенційно небезпечних заходів в 

умовах присутності цивільного  населення за участю особового складу Збройних Сил 

України, інших  військових формувань та правоохоронних органів з використанням  

озброєння і військової техніки; ( Статтю 25 доповнено пунктом 12  згідно із Законом N 

1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004 )   

13) бере участь у вирішенні питань проведення виборів і  референдумів та 

адміністративно-територіального устрою у межах,  визначених законодавством;   

14) розглядає справи про адміністративні правопорушення,  віднесені до її відання, 

утворює адміністративні та спостережні  комісії, координує їх діяльність; ( Підпункт 

статті 25 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 1213-IV ( 1213-15 ) від  02.10.2003 - 

набуває чинності з 01.01.2004 року )   

15) здійснює управління архівною справою та діловодством;  ( Пункт статті 25 із 

змінами, внесениим згідно із Законом  N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 )     

{ Пункт 16 статті 25 втратив чинність у зв'язку з втратою  чинності Закону N 

1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі  Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }     

17) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації  осіб, які відбували 

покарання у виді обмеження волі або  позбавлення волі на певний строк; ( Статтю 25 

доповнено пунктом 17  згідно із Законом N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )   

18) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували  покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний  строк і потребують медичної допомоги у 

зв'язку із захворюванням на  туберкульоз; ( Статтю 25 доповнено пунктом 18 згідно із 

Законом  N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )   

19) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного  реєстру виборців 

відповідно до закону. { Статтю 25 доповнено  пунктом 19 згідно із Законом N 698-V ( 698-

16 ) від 22.02.2007 }   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2470-14/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1419-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1419-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1213-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1577-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3167-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3167-15/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-16/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-16/ed20120704
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Стаття 26. Повноваження в галузі міжнародних та   зовнішньоекономічних відносин   

Місцева державна адміністрація:   

1) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними  договорами України на 

відповідній території;   

2) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі  економіки, захисту прав 

людини, боротьби з тероризмом, екологічної  безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, 

культури, туризму,  фізкультури і спорту;   

3) укладає договори з іноземними партнерами про  співробітництво в межах 

компетенції, визначеної законодавством;   

4) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ  та організацій, 

розташованих на її території, незалежно від форм  власності;   

5) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва  продукції на експорт;   

6) організовує прикордонну і прибережну торгівлю;   

7) сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб,  створенню умов для їх 

належного функціонування;   

8) вносить у встановленому порядку до відповідних органів  пропозиції щодо 

залучення іноземних інвестицій для розвитку  економічного потенціалу відповідної 

території.   

Стаття 27. Повноваження в галузі оборонної роботи   

Місцева державна адміністрація:   

1) забезпечує виконання законодавства про військовий  обов'язок посадовими 

особами і громадянами, підприємствами,  установами і організаціями;   

2) здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою,  цивільною обороною на 

відповідній території;   

3) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені  для ветеранів війни та 

прирівняних до них осіб,  військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також 

про  пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби;   

4) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню  призову громадян на 

строкову військову та альтернативну  (невійськову) службу;   

5) вживає заходів щодо створення належних умов для  функціонування пунктів 

пропуску через державний кордон України.   

Стаття 28. Права місцевих державних адміністрацій   

Для реалізації наданих повноважень місцеві державні  адміністрації мають право:   

1) проводити перевірки стану додержання Конституції України  та законів України, 

інших актів законодавства органами місцевого  самоврядування та їх посадовими 

особами, керівниками підприємств,  установ, організацій, їх філіалів та відділень 

незалежно від форм  власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16  

цього Закону;   

2) залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості  до проведення 

перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять  до компетенції місцевих державних 

адміністрацій, а також залучати  громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднання, 
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наукові  установи та консультативно-дорадчі органи, що створені при органах  державної 

влади та органах місцевого самоврядування і  представляють інтереси громадян та 

суб'єктів господарювання, до  підготовки аналізів регуляторного впливу та виконання 

заходів з  відстеження результативності регуляторних актів; { Пункт 2 статті  28 із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 )  від 01.07.2010 }   

3) одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані  від державних органів 

і органів місцевого самоврядування, їх  посадових осіб, політичних партій, громадських і 

релігійних  організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і  відділень 

незалежно від форм власності;   

4) давати згідно з чинним законодавством обов'язкові для  виконання розпорядження 

керівникам підприємств, установ,  організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм 

власності  і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їх  

відповідальність у встановленому законом порядку;   

5) здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним  законодавством.   

Стаття 29. Здійснення місцевими державними адміністраціями   повноважень, 

делегованих їм обласними і районними   радами   

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження,  делеговані їм обласними і 

районними радами відповідно до  Конституції України в обсягах і межах, передбачених 

статтею 44  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  ( 280/97-ВР ).   

Розділ IV. 

ВІДНОСИНИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ З   

ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА   

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН,   

ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з   Президентом України та 

Кабінетом Міністрів   України   

Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні  своїх повноважень 

відповідальні перед Президентом України.   

Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні  своїх повноважень 

відповідальні перед Кабінетом Міністрів України  та підзвітні і підконтрольні йому.   

Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання виданих  Президентом 

України актів, реалізацію програм Президента України  та щорічного послання 

Президента України до Верховної Ради України  про внутрішнє і зовнішнє становище 

України, виконання наданих  Президентом України доручень, актів Кабінету Міністрів 

України. 

{ Статтю 30 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4731-VI  ( 4731-17 ) від 

17.05.2012 }   

Голови обласних державних адміністрацій інформують Президента  України і Кабінет 

Міністрів України та щорічно звітують перед ними  про виконання місцевою державною 

адміністрацією покладених на неї  повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-

економічне,  екологічне та інше становище на відповідній території, вносять  пропозиції з 

питань удосконалення чинного законодавства України і  практики його реалізації, системи 

державного управління.   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2388-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4731-17/ed20120704


118 

 

Стаття 31. Відносини місцевих державних адміністрацій з   міністерствами та 

іншими центральними органами   виконавчої влади   

Місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх  повноважень у сфері управління 

взаємодіють з відповідними  міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади.   

Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій  підзвітні та підконтрольні 

відповідним міністерствам, іншим  центральним органам виконавчої влади. 

{ Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 4875-

17 ) від 05.06.2012 }   

Голови місцевих державних адміністрацій координують  діяльність територіальних 

органів міністерств та інших центральних  органів виконавчої влади та сприяють їм у 

виконанні покладених на  ці органи завдань.   

З питань здійснення повноважень місцевих державних  адміністрацій керівники 

територіальних органів міністерств та  інших центральних органів виконавчої влади 

підзвітні і  підконтрольні головам відповідних місцевих державних  адміністрацій.   

У разі визнання міністерством, іншим центральним органом  виконавчої влади 

незадовільною роботи відповідного структурного  підрозділу місцевої державної 

адміністрації або їх керівників  міністр чи керівник іншого центрального органу 

виконавчої влади  звертається з відповідним вмотивованим поданням до голови місцевої  

державної адміністрації. Голова місцевої державної адміністрації  зобов'язаний 

розглянути це подання і не пізніше ніж у місячний  термін прийняти рішення та дати 

обгрунтовану відповідь. 

{ Частина п'ята статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 4875-

17 ) від 05.06.2012 }   

Голова місцевої державної адміністрації має право порушувати  перед 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої  влади вмотивовані питання 

про відповідність займаній посаді  керівників їх територіальних органів, на підставі чого  

міністерство, інший центральний орган виконавчої влади повинен у  місячний термін 

прийняти рішення та дати обгрунтовану відповідь.   

Стаття 32. Відносини місцевих державних адміністрацій з   іншими органами 

державної влади   

При здійсненні повноважень місцеві державні адміністрації  взаємодіють з іншими 

органами державної влади у межах Конституції  ( 254к/96-ВР ) та законів України.   

Стаття 33. Відносини обласної та районних місцевих державних   адміністрацій   

Обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень  спрямовують діяльність 

районних державних адміністрацій та  здійснюють контроль за їх діяльністю.   

Голови районних державних адміністрацій регулярно інформують  про свою 

діяльність голів обласних державних адміністрацій,  щорічно та на вимогу звітують перед 

ними.   

Голови обласних державних адміністрацій мають право  скасовувати розпорядження 

голів районних державних адміністрацій,  що суперечать Конституції України та законам 

України, рішенням  Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету  

Міністрів України, голів обласних державних адміністрацій, а також  міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади.   
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Керівники структурних підрозділів обласної державної  адміністрації мають право 

скасовувати накази керівників  відповідних структурних підрозділів районної державної  

адміністрації, що суперечать законодавству України та актам  органів виконавчої влади 

вищого рівня. 

{ Частина четверта статті 33 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 4875-VI ( 

4875-17 ) від 05.06.2012 }   

За наявності підстав, передбачених законодавством, голови  обласних державних 

адміністрацій можуть порушувати питання перед  Президентом України про притягнення 

до дисциплінарної  відповідальності голів районних державних адміністрацій. 

{ Частина п'ята статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2592-VI ( 2592-

17 ) від 07.10.2010 }   

За результатами роботи районної державної адміністрації  голова обласної державної 

адміністрації може застосовувати  встановлені законодавством заходи заохочення до 

посадових осіб  районної державної адміністрації.   

Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з   обласними та районними 

радами   

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження,  делеговані їм 

відповідними обласними, районними радами.   

Делегування радами повноважень місцевим державним  адміністраціям 

супроводжується передачею фінансових,  матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх  здійснення.   

Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні  відповідним радам у 

частині делегованих повноважень.   

Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити  на розгляд 

відповідних рад питання, пов'язані з виконанням  делегованих повноважень, та інші 

пропозиції.   

Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого  голосу на 

засіданнях обласних рад. Голови районних державних  адміністрацій мають право 

дорадчого голосу на засіданнях районних  рад.   

Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують  перед відповідними 

радами з питань виконання бюджету, програм  соціально-економічного та культурного 

розвитку територій і  делегованих повноважень.   

Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові  відповідної місцевої 

державної адміністрації, на підставі чого, з  урахуванням пропозицій органу виконавчої 

влади вищого рівня,  Президент України приймає рішення і дає відповідній раді  

обгрунтовану відповідь.   

Якщо недовіру голові обласної чи районної державної  адміністрації висловили дві 

третини від складу відповідної ради,  Президент України приймає відставку голови 

відповідної місцевої  державної адміністрації.   

Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з   органами місцевого 

самоврядування територіальних   громад і їх посадовими особами   

Місцеві державні адміністрації на відповідній території  взаємодіють з сільськими, 

селищними і міськими радами, їх  виконавчими органами та сільськими, селищними і 

міськими головами,  сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого  
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самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного,  соціального та культурного 

розвитку відповідних територій,  зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого  

самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом  повноважень органів 

виконавчої влади, розглядають та враховують у  своїй діяльності пропозиції депутатів, 

органів місцевого  самоврядування та їх посадових осіб.   

У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які  зачіпають інтереси 

місцевого самоврядування, про це повідомляється  заздалегідь відповідним органам 

місцевого самоврядування.  Представники цих органів та посадові особи територіальних 

громад  мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою  державною 

адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції.   

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники,  керівники структурних 

підрозділів місцевої державної адміністрації  або їх представники мають право бути 

присутніми на засіданнях  органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з 

питань, що  стосуються їх компетенції. 

{ Частина третя статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 

4875-17 ) від 05.06.2012 }   

Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у  здійснення органами 

місцевого самоврядування власних повноважень.   

Для здійснення спільних програм місцеві державні  адміністрації та органи місцевого 

самоврядування можуть укладати  договори, створювати спільні органи та організації.   

Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з   підприємствами, 

установами та організаціями   

Місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управління  майном 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери  їх управління. Голови 

місцевих державних адміністрацій укладають  та розривають контракти з їх керівниками.   

Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до  сфери управління 

міністерств та інших центральних органів  виконавчої влади, призначаються та 

звільняються з посад за  погодженням з головою відповідної місцевої державної  

адміністрації, крім керівників установ, підприємств і організацій  Збройних Сил та інших 

військових формувань України, а також  керівників навчальних закладів, що 

призначаються на посаду за  умовами конкурсу. ( Частина друга статті 36 із змінами, 

внесеними  згідно із Законом N 1412-IV ( 1412-15 ) від 03.02.2004 )   

Місцеві державні адміністрації не втручаються у господарську  діяльність 

підприємств, установ і організацій, крім випадків,  визначених законом.   

Місцеві державні адміністрації мають право звернутися до  власника підприємства, 

установи, організації чи уповноваженої ним  особи з вмотивованим поданням про 

притягнення до відповідальності  їх керівників у разі порушення ними законів. Про 

результати  розгляду власник чи уповноважена ним особа зобов'язані повідомити  місцеву 

державну адміністрацію у місячний термін.   

Керівники підприємств, установ та організацій мають право  звернутися до органів 

виконавчої влади вищого рівня або до суду  про скасування розпорядження голови 

місцевої державної  адміністрації, що суперечить законодавству в питаннях, що  

стосуються їх діяльності.   
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Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від  форм власності 

зобов'язані в десятиденний термін надавати на  вимогу голови місцевої державної 

адміністрації необхідну  інформацію у межах, визначених законом.   

Стаття 37. Відносини місцевих державних   адміністрацій з об’єднаннями громадян   

Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними  партіями, громадськими, 

релігійними організаціями, професійними  спілками та їх об’єднаннями, організаціями 

роботодавців та їх  об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення  

їх політичних, екологічних, соціальних, економічних, культурних та  інших інтересів з 

урахуванням загальнодержавних і місцевих  інтересів, сприяють виконанню статутних 

завдань та забезпечують  додержання законних прав таких об’єднань громадян.   

Політичні партії, громадські, релігійні організації,  професійні спілки та їх 

об’єднання, організації роботодавців та їх  об’єднання можуть вносити пропозиції з 

питань їх діяльності на  розгляд місцевих державних адміністрацій, мають право брати 

участь  у розгляді внесених ними пропозицій шляхом надання необхідних  пояснень та 

обгрунтувань.   

Місцеві державні адміністрації є стороною соціального діалогу  на територіальному 

рівні, сприяють розвитку соціального діалогу,  відповідно до закону проводять 

консультації з іншими сторонами  соціального діалогу. 

{ Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV  ( 1096-15 ) від 

10.07.2003, в редакції Закону N 4719-VI  ( 4719-17 ) від 17.05.2012 }   

Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з   громадянами   

Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і  свобод громадян.   

Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у  вирішенні питань, що 

належать до сфери повноважень місцевих  державних адміністрацій.   

Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані  розглянути звернення 

громадян і не пізніше ніж у визначений  законом термін прийняти рішення або дати 

обгрунтовану відповідь.  Посадові особи проводять особистий прийом громадян у 

порядку,  визначеному законом.   

Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій  можуть бути оскаржені 

Президенту України, органу виконавчої влади  вищого рівня, Уповноваженому Верховної 

Ради України з прав людини  або до суду.   

Розділ V. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ   

АДМІНІСТРАЦІЙ 

Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних   адміністрацій   

Голови місцевих державних адміністрацій:   

1) очолюють відповідні місцеві державні адміністрації,  здійснюють керівництво їх 

діяльністю, несуть відповідальність за  виконання покладених на місцеві державні 

адміністрації завдань і  за здійснення ними своїх повноважень;   

2) представляють відповідні місцеві державні адміністрації у  відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого  самоврядування, політичними партіями, 

громадськими і релігійними  організаціями, підприємствами, установами та організаціями,  

громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;   
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3) призначають на посади та звільняють з посад своїх  заступників, керівників 

структурних підрозділів відповідно до  статей 10 та 11 цього Закону; 

{ Пункт 3 частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 4875-

VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }   

4) призначають на посади та звільняють з посад керівників  апаратів місцевих 

державних адміністрацій та керівників  структурних підрозділів апаратів місцевих 

державних адміністрацій;   

4-1) затверджують положення про апарат місцевої державної  адміністрації та 

положення про її структурні підрозділи; 

{ Частину першу статті 39 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом  N 4875-VI ( 

4875-17 ) від 05.06.2012 }   

5) укладають та розривають контракти з керівниками  підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери  управління відповідної місцевої державної 

адміністрації, або  уповноважують на це своїх заступників;   

6) погоджують у встановленому порядку призначення на посади  та звільнення з 

посад керівників не підпорядкованих підприємств,  установ та організацій, що належать 

до сфери управління органів  виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ,  

підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових  формувань України;   

7) в межах затверджених бюджетів виступають розпорядниками  коштів відповідних 

державних адміністрацій, використовуючи їх лише  за цільовим призначенням;   

8) регулярно інформують населення про стан виконання  повноважень, покладених на 

місцеву державну адміністрацію;   

9) утворюють для сприяння здійсненню повноважень місцевих  державних 

адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні  органи, служби та комісії, члени 

яких виконують свої функції на  громадських засадах, а також визначають їх завдання, 

функції та  персональний склад;   

10) здійснюють інші функції, передбачені Конституцією та  законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів  України, органів виконавчої влади вищого рівня.   

Голови обласних державних адміністрацій у випадках,  передбачених законом, 

можуть порушувати перед Верховною Радою  України питання про призначення 

Верховною Радою України  позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної в  

місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського  голови.   

У разі відсутності голови місцевої державної адміністрації  його функції і 

повноваження виконує перший заступник голови, а у  разі відсутності останнього - один із 

заступників голови місцевої  державної адміністрації.   

Стаття 40. Повноваження перших заступників і заступників   голови, інших 

посадових осіб місцевих державних   адміністрацій   

Перші заступники та заступники голови, інші посадові особи  місцевих державних 

адміністрацій здійснюють функції і повноваження  відповідно до розподілу обов'язків, 

визначених головами місцевих  державних адміністрацій, і несуть відповідальність за стан 

справ у  дорученій сфері перед головою місцевої державної адміністрації,  органами 

виконавчої влади вищого рівня.   

Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників   структурних підрозділів 

місцевих державних   адміністрацій   
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Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження  одноособово і 

несуть за них відповідальність згідно із  законодавством.   

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру  погоджуються з 

керівниками відповідних структурних підрозділів  місцевих державних адміністрацій.   

Проекти нормативно-правових актів місцевих державних  адміністрацій, які 

відповідно до закону є проектами регуляторних  актів, підлягають погодженню з 

територіальними органами спеціально  уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з питань  державної регуляторної політики в порядку, встановленому Законом  

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності" ( 

1160-15 ). 

{ Статтю 41 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI  ( 2388-17 ) від 

01.07.2010 }   

Акти місцевих державних адміністрацій ненормативного  характеру, прийняті в 

межах їх повноважень, набирають чинності з  моменту їх прийняття, якщо самими актами 

не встановлено пізніший  термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а  

при потребі - оприлюднюються.   

Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій  підлягають державній 

реєстрації у відповідних органах юстиції в  установленому органом порядку і набирають 

чинності з моменту їх  реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін  

введення їх у дію.   

Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, які  стосуються прав та 

обов'язків громадян або мають загальний  характер, підлягають оприлюдненню і 

набирають чинності з моменту  їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено 

пізніший термін  введення їх у дію.   

Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до  закону є регуляторними 

актами, оприлюднюються у порядку,  встановленому статтею 12 Закону України "Про 

засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  ( 1160-15 ). 

{ Статтю 41 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI  ( 2388-17 ) від 

01.07.2010 }   

Стаття 42. Організація діяльності структурних підрозділів   місцевих державних 

адміністрацій 

{ Назва статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 4875-17 ) від 

05.06.2012 }   

Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій  здійснюють керівництво 

галузями управління, несуть  відповідальність за їх розвиток. 

{ Частина перша статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 

4875-17 ) від 05.06.2012 }   

Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій  підзвітні та підконтрольні 

головам відповідних місцевих державних  адміністрацій, а також органам виконавчої 

влади вищого рівня. 

{ Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 4875-

17 ) від 05.06.2012 }   

Структурні підрозділи районних державних адміністрацій  підзвітні та підконтрольні 

відповідним структурним підрозділам  обласної державної адміністрації. 
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{ Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 

4875-17 ) від 05.06.2012 }   

Стаття 43. Оскарження, зупинення дії та скасування   актів місцевих державних 

адміністрацій   

{ Назва статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 

01.07.2010 }   

Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать  Конституції України, 

законам України, рішенням Конституційного  Суду України, актам Президента України та 

Кабінету Міністрів  України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян,  

можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або  до суду.   

Дія актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно  до закону є 

регуляторними актами, або окремих положень цих актів  зупиняється у разі невиконання 

або неоскарження у встановленому  законом порядку рішень спеціально уповноваженого 

центрального  органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики  про 

необхідність усунення порушень принципів державної  регуляторної політики. 

{ Статтю 43 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI  ( 2388-17 ) від 

01.07.2010 }   

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать  Конституції України, 

законам України, рішенням Конституційного  Суду України, іншим актам законодавства 

або є недоцільними,  неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними  

результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої  державної 

адміністрації вищого рівня або в судовому порядку. 

{ Частина третя статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2592-VI ( 

2592-17 ) від 07.10.2010 }   

Накази керівників структурних підрозділів місцевої державної  адміністрації, що 

суперечать Конституції України, іншим актам  законодавства, рішенням Конституційного 

Суду України та актам  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть  

бути скасовані головою місцевої державної адміністрації,  відповідним міністерством, 

іншим центральним органом виконавчої  влади. 

{ Частина четверта статті 43 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 4875-VI ( 

4875-17 ) від 05.06.2012 }   

Стаття 44. Апарат місцевих державних адміністрацій   

Для правового, організаційного, матеріально-технічного та  іншого забезпечення 

діяльності місцевої державної адміністрації,  підготовки аналітичних, інформаційних та 

інших матеріалів,  систематичної перевірки виконання актів законодавства та  

розпоряджень місцевої державної адміністрації, подання методичної  та іншої практичної 

допомоги місцевим державним адміністраціям та  органам місцевого самоврядування 

головою місцевої державної  адміністрації утворюється апарат місцевої державної 

адміністрації  в межах виділених бюджетних коштів.   

Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який  призначається на 

посаду головою місцевої державної адміністрації.   

Керівник апарату місцевої державної адміністрації організовує  його роботу, 

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови  місцевої державної адміністрації, 

організовує доведення  розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до  

виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності,  виконує інші обов'язки, 
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покладені на нього головою місцевої  державної адміністрації. З цих питань керівник 

апарату місцевої  державної адміністрації видає накази.   

Голова місцевої державної адміністрації затверджує положення  та визначає 

структуру апарату, призначає на посади і звільняє з  посад керівників та інших 

працівників структурних підрозділів  апарату. { Частина четверта статті 44 із змінами, 

внесеними згідно  із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано  

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду  N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) 

від 22.05.2008 }   

Стаття 45. Регламенти діяльності місцевих державних   адміністрацій   

Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності  місцевих державних 

адміністрацій регулюються їх регламентами, що  затверджуються головами відповідних 

місцевих державних  адміністрацій з урахуванням вимог Закону України "Про засади  

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  ( 1160-15 ). Типові 

регламенти місцевих державних адміністрацій  ( 2263-99-п ) затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

{ Стаття 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI  ( 2388-17 ) від 

01.07.2010 }   

Стаття 46. Особливості діяльності районних державних   адміністрацій в Автономній 

Республіці Крим   

Районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим,  крім завдань, 

передбачених статтею 2 цього Закону, забезпечують  виконання Конституції Автономної 

Республіки Крим ( 350-14 ),  нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки  Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим.   

Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своїх  повноважень спрямовує 

та контролює діяльність районних державних  адміністрацій.   

Пропозиції щодо призначення на посаду або звільнення з посади  голови районної 

державної адміністрації в Автономній Республіці  Крим вносяться на розгляд Прем'єр-

міністру України Головою Ради  міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, 

встановленому  статтями 8, 9 і 12 цього Закону. 

{ Частина третя статті 46 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )  від 07.10.2010 }   

Призначення першого заступника та заступників голови, а також  керівників 

структурних підрозділів районної державної  адміністрації в Автономній Республіці Крим 

здійснюється головою  відповідної районної державної адміністрації за погодженням з  

відповідними посадовими особами Ради міністрів Автономної  Республіки Крим у 

порядку, встановленому статтею 10 цього Закону.   

Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право  скасовувати розпорядження 

голів відповідних районних державних  адміністрацій, що суперечать Конституції 

України, законам України,  іншим актам законодавства України, а також нормативно-

правовим  актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням Ради  міністрів 

Автономної Республіки Крим, що не суперечать  законодавству України.   

За наявності підстав, визначених законодавством, Рада  міністрів Автономної 

Республіки Крим може порушувати питання перед  Президентом України про 

притягнення до дисциплінарної  відповідальності голів відповідних районних державних  

адміністрацій. 
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{ Частина шоста статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2592-VI ( 

2592-17 ) від 07.10.2010 }   

За результатами роботи районних державних адміністрацій в  Автономній Республіці 

Крим Рада міністрів Автономної Республіки  Крим може застосовувати заходи заохочення 

до посадових осіб  відповідних районних державних адміністрацій.   

Представництво Президента України в Автономній Республіці  Крим у межах 

наданих йому повноважень взаємодіє з районними  державними адміністраціями в 

Автономній Республіці Крим.   

Розділ VI. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ   

ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ 

Стаття 47. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення   діяльності місцевих 

державних адміністрацій   

Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій  здійснюється за рахунок 

Державного бюджету України.   

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати  на утримання 

місцевих державних адміністрацій та їх апаратів  встановлюються Кабінетом Міністрів 

України. 

{ Частина друга статті 47 в редакції Закону N 514-V ( 514-16 ) від  21.12.2006 }   

Для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій,  їх структурних 

підрозділів за ними на праві управління  закріплюється майно, що є державною власністю.   

{ Дію частини четвертої статті 47 зупинено на 2007 рік згідно  із Законом N 489-V ( 

489-16 ) від 19.12.2006; додатково див.  Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( 

v0a6p710-07 ) від  09.07.2007 } Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  

структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, в межах  виділених 

асигнувань, визначає голова відповідної місцевої  державної адміністрації. 

{ Частина четверта статті 47 із змінами, внесеними згідно із  Законами N 514-V ( 

514-16 ) від 21.12.2006, N 4875-VI ( 4875-17 )  від 05.06.2012 }   

Стаття 48. Умови оплати праці, соціального забезпечення   посадових осіб місцевих 

державних адміністрацій   

Посадові особи місцевих державних адміністрацій є державними  службовцями, їх 

основні права, обов'язки, відповідальність, умови  оплати праці і соціально-побутового 

забезпечення визначаються  Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).   

Стаття 49. Відповідальність посадових осіб місцевих державних   адміністрацій   

Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть  відповідальність згідно з 

чинним законодавством.   

Матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів  місцевих державних 

адміністрацій, наказами керівників структурних  підрозділів місцевих державних 

адміністрацій, діями чи  бездіяльністю посадових осіб місцевих державних адміністрацій 

при  здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок  держави. 

{ Частина друга статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4875-VI ( 4875-

17 ) від 05.06.2012 }   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2592-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-16/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/489-16/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0a6p710-07/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-16/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4875-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4875-17/ed20120704
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4875-17/ed20120704
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Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадової  особи місцевої 

державної адміністрації, яка заподіяла шкоду, у  розмірах і порядку, визначених 

законодавством.   

Стаття 50. Судове оскарження рішень місцевих державних   адміністрацій   

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти  інших посадових осіб, 

які призначаються ними, можуть бути  оскаржені в судовому порядку відповідно до 

закону.   

Розділ VII. 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного  оприлюднення.     

Президент України  Л.КУЧМА   

м. Київ, 9 квітня 1999 року   N 586-XIV 
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(від 21.05.1997 № 280/97-ВР) 
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом  

 N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292 }  

 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні  

 Конституційного Суду  

 N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.372  

 N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст. 67  

 з Рішенням Конституційного Суду  

 N 1-рп/2000 ( v001p710-00 ) від 09.02.2000  

 Законами  

 N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.393  

 N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 39  

 N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149  

 N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172  

 N 2493-III ( 2493-14 ) від 07.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.175  

 N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 }  

 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні  

 Конституційного Суду  

 N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.31  

 N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159  

 N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209  

 N 703-IV ( 703-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.216  

 N 862-IV ( 862-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.301  

 N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.360  

 N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 9, ст.79  

 N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 }  

 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні  

 Конституційного Суду  

 N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259  

 N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 }  

 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні  

 Конституційного Суду  

 N 12-рп/2004 ( v012p710-04 ) від 20.05.2004 }  

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/163-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-99/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1366-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-00/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1841-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2182-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2419-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2470-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/594-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/662-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/703-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/862-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/969-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1377-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1419-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1577-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-04/ed20120704
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{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 9, ст.172  

 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162  

 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,  

 ст.267  

 N 2554-IV ( 2554-15 ) від 21.04.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.303  

 N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.483  

 N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 49, ст.519  

 N 2960-IV ( 2960-15 ) від 06.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.35  

 N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104  

 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,  

 ст.96  

 N 3266-IV ( 3266-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.133  

 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66  

 N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194  

 N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282  

 N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269  

 N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.340  

 N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440  

 N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444  

 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 

- зміни діють по 31 грудня 2008 року }  

 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду  

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253  

 N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358  

 N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.19  

 N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.260 }  

 

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні  

 Конституційного Суду  

 N 7-рп/2009 ( v007p710-09 ) від 16.04.2009 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.485  

 N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511  

 N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.534  

 N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107  

 N 1878-VI ( 1878-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.141  

 N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486  

 N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496  

 N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.497  

 N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 40, ст.524  

 N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564  

 N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.571  

 N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160  

 N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343  

 N 3460-VI ( 3460-17 ) від 02.06.2011, ВВР, 2011, N 51, ст.577  

 N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2055-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2285-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2505-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2554-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2806-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2813-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2960-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3167-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3235-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3266-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/489-16/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/609-16/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/698-16/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/749-16/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/812-16/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-16/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1026-16/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/107-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-08/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/309-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/509-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/520-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1180-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1254-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1275-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1825-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1878-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2367-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2388-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2389-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2457-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2479-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2756-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3610-17/ed20120704
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 N 4154-VI ( 4154-17 ) від 09.12.2011  

 N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012  

 N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012  

 N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }  

  

 

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )  визначає систему та 

гарантії місцевого самоврядування в Україні,  засади організації та діяльності, правового 

статусу і  відповідальності органів та посадових осіб місцевого  самоврядування.   

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі   

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке  значення: 

територіальна громада - жителі, об'єднані постійним  проживанням у межах села, 

селища, міста, що є самостійними  адміністративно-територіальними одиницями, або 

добровільне  об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний  центр; 

адміністративно-територіальна одиниця - область, район,  місто, район у місті, 

селище, село; ( Офіційне тлумачення абзацу  третього статті 1 див. в Рішенні 

Конституційного Суду N 11-рп/2001  ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 ) 

місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою  рішень з питань, 

що належать до відання місцевого самоврядування,  шляхом прямого голосування; 

загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),  селища, міста для 

вирішення питань місцевого значення; 

представницький орган місцевого самоврядування - виборний  орган (рада), який 

складається з депутатів і відповідно до закону  наділяється правом представляти інтереси 

територіальної громади і  приймати від її імені рішення; 

районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що  представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та  міст; 

загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради,  визначений радою 

відповідно до закону; 

склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної  ради, повноваження яких 

визнано і не припинено в установленому  законом порядку; 

правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до  відповідної ради, 

повноваження яких визнано і не припинено в  установленому законом порядку, яка 

становить не менш як дві  третини від загального складу ради; 

виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції  України та цього Закону 

створюються сільськими, селищними,  міськими, районними в містах (у разі їх створення) 

радами для  здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого  самоврядування у 

межах, визначених цим та іншими законами; 

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що  створюються 

частиною жителів, які тимчасово або постійно  проживають на відповідній території в 

межах села, селища, міста; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4154-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4711-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4719-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4875-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01/ed20120704
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посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в  органах місцевого 

самоврядування, має відповідні посадові  повноваження у здійсненні організаційно-

розпорядчих та  консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за  рахунок 

місцевого бюджету; 

делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої  влади, надані органам 

місцевого самоврядування законом, а також  повноваження органів місцевого 

самоврядування, які передаються  відповідним місцевим державним адміністраціям за 

рішенням  районних, обласних рад; 

право комунальної власності - право територіальної громади  володіти, доцільно, 

економно, ефективно користуватися і  розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах 

майном, що  належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого  самоврядування; 

бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план  утворення і 

використання фінансових ресурсів, необхідних для  забезпечення функцій та повноважень 

місцевого самоврядування; 

районний бюджет - план утворення і використання фінансових  ресурсів, необхідних 

для забезпечення спільних інтересів  територіальних громад сіл, селищ, міст районного 

значення,  виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання; 

обласний бюджет - план утворення і використання фінансових  ресурсів, необхідних 

для забезпечення спільних інтересів  територіальних громад, виконання місцевих програм, 

здійснення  бюджетного вирівнювання; 

поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які  утворюються і 

використовуються для покриття поточних видатків; 

бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які  утворюються і 

використовуються для реалізації програм  соціально-економічного розвитку, зміцнення 

матеріально-фінансової  бази; 

мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий  обсяг місцевого 

бюджету, необхідний для здійснення повноважень  місцевого самоврядування на рівні 

мінімальних соціальних потреб,  який гарантується державою; 

мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою  мінімальний рівень 

соціальних послуг на душу населення в межах  усієї території України; 

самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за  рішенням зборів 

громадян за місцем проживання коштів населення  відповідної території для фінансування 

разових цільових заходів  соціально-побутового характеру.   

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування   

1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою  право та реальна 

здатність територіальної громади - жителів села  чи добровільного об'єднання у сільську 

громаду жителів кількох  сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів  

та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання  місцевого значення в 

межах Конституції і законів України.   

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними  громадами сіл, селищ, 

міст як безпосередньо, так і через сільські,  селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а 

також через районні  та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних  

громад сіл, селищ, міст.   

Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні   
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1. Громадяни України реалізують своє право на участь у  місцевому самоврядуванні 

за належністю до відповідних  територіальних громад.   

2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у  місцевому 

самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та  соціального походження, майнового стану, терміну 

проживання на  відповідній території, за мовними чи іншими ознаками  забороняються.   

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування   

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: 

 народовладдя; 

 законності; 

 гласності; 

 колегіальності; 

 поєднання місцевих і державних інтересів; 

 виборності; 

 правової, організаційної та матеріально-фінансової  самостійності в межах 

повноважень, визначених цим та іншими  законами; 

 підзвітності та відповідальності перед територіальними  громадами їх органів 

та посадових осіб; 

 державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 

 судового захисту прав місцевого самоврядування.   

Стаття 5. Система місцевого самоврядування   

1. Система місцевого самоврядування включає: 

 територіальну громаду; 

 сільську, селищну, міську раду; 

 сільського, селищного, міського голову; 

 виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

 районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси  територіальних 

громад сіл, селищ, міст; 

 органи самоорганізації населення.   

2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної  громади міста або 

міської ради відповідно до цього Закону можуть  утворюватися районні в місті ради. 

Районні в містах ради утворюють  свої виконавчі органи та обирають голову ради, який 

одночасно є і  головою її виконавчого комітету.   

Стаття 6. Територіальні громади   

1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним  носієм його функцій і 

повноважень є територіальна громада села,  селища, міста.   
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2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть об'єднуватися в  одну територіальну 

громаду, створювати єдині органи місцевого  самоврядування та обирати єдиного 

сільського голову.   

3. Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається  за рішенням місцевих 

референдумів відповідних територіальних  громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на 

створення спільних  органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету,  

об'єднання комунального майна.   

4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням  референдуму 

відповідної територіальної громади.   

5. У містах з районним поділом територіальні громади районів  у містах діють як 

суб'єкти права власності.   

Стаття 7. Місцевий референдум   

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною  громадою питань 

місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.   

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке  питання, віднесене 

Конституцією України, цим та іншими законами до  відання місцевого самоврядування.   

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання,  віднесені законом до 

відання органів державної влади.   

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими  для виконання на 

відповідній території.   

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а  також перелік 

питань, що вирішуються виключно референдумом,  визначаються законом про 

референдуми.   

Стаття 8. Загальні збори громадян   

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх  безпосередньої участі 

у вирішенні питань місцевого значення.   

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами  місцевого 

самоврядування в їх діяльності.   

3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем  проживання 

визначається законом та статутом територіальної  громади.   

Стаття 9. Місцеві ініціативи   

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати  розгляд у раді (в порядку 

місцевої ініціативи) будь-якого питання,  віднесеного до відання місцевого 

самоврядування.   

2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради  визначається 

представницьким органом місцевого самоврядування або  статутом територіальної 

громади з урахуванням вимог Закону України  "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської  діяльності" ( 1160-15 ). 

{ Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2388-VI ( 2388-

17 ) від 01.07.2010 }   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2388-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2388-17/ed20120704
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3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у  встановленому порядку, підлягає 

обов'язковому розгляду на  відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи 

з  питань місцевої ініціативи.   

4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд  шляхом місцевої 

ініціативи, обнародується в порядку, встановленому  представницьким органом місцевого 

самоврядування або статутом  територіальної громади.   

Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого   самоврядування   

1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого  самоврядування, що 

представляють відповідні територіальні громади  та здійснюють від їх імені та в їх 

інтересах функції і  повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією  

України, цим та іншими законами.   

2. Обласні та районні ради є органами місцевого  самоврядування, що представляють 

спільні інтереси територіальних  громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, 

визначених  Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень,  

переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.   

3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські,  селищні, міські 

голови, виконавчі органи місцевого самоврядування  діють за принципом розподілу 

повноважень у порядку і межах,  визначених цим та іншими законами.   

4. Порядок формування та організація діяльності рад  визначаються Конституцією 

України, цим та іншими законами, а також  статутами територіальних громад.   

5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування  встановлюється 

відповідною радою у межах загальної чисельності,  визначеної типовими штатами, 

затвердженими Кабінетом Міністрів  України. { Статтю 10 доповнено частиною п'ятою 

згідно із Законом  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано  неконституційною 

згідно з Рішенням Конституційного Суду  N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }   

Стаття 11. Виконавчі органи рад   

1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських,  районних у містах (у разі їх 

створення) рад є їх виконавчі  комітети, відділи, управління та інші створювані радами 

виконавчі  органи.   

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у  містах рад є 

підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з  питань здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої  влади - також підконтрольними відповідним органам 

виконавчої  влади.   

3. У сільських радах, що представляють територіальні громади,  які налічують до 500 

жителів, за рішенням відповідної  територіальної громади або сільської ради виконавчий 

орган ради  може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу  ради 

(крім розпорядження земельними та природними ресурсами)  здійснює сільський голова 

одноособово.   

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова   

1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою  особою 

територіальної громади відповідно села (добровільного  об'єднання в одну територіальну 

громаду жителів кількох сіл),  селища, міста.   

2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною  територіальною 

громадою на основі загального, рівного, прямого  виборчого права шляхом таємного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/107-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-08/ed20120704
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голосування в порядку, визначеному  законом, і здійснює свої повноваження на постійній 

основі. Строк  повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на  

чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України  ( 254к/96-ВР ). 

{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 806-VI ( 806-17 

) від 25.12.2008 }   

3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий  комітет відповідної 

сільської, селищної, міської ради, головує на  її засіданнях.   

4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом  будь-якої ради, 

суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,  в тому числі на громадських 

засадах займатися іншою оплачуваною  (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної  практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або  

підприємницькою діяльністю. 

{ Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 4711-VI ( 

4711-17 ) від 17.05.2012 }  ( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 

12 див.  в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2004 ( v012p710-04 ) від  20.05.2004 )   

5. На сільських, селищних, міських голів поширюються  повноваження та гарантії 

депутатів рад, передбачені законом про  статус депутатів рад, якщо інше не встановлено 

законом. 

( Офіційне тлумачення положень статті 12 див. в Рішеннях  Конституційного Суду 

N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99,  N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )   

Стаття 13. Громадські слухання   

1. Територіальна громада має право проводити громадські  слухання - зустрічатися з 

депутатами відповідної ради та  посадовими особами місцевого самоврядування, під час 

яких члени  територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання  та 

вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать  до відання місцевого 

самоврядування.   

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на  рік.   

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських  слухань, підлягають 

обов'язковому розгляду органами місцевого  самоврядування.   

4. Порядок організації громадських слухань визначається  статутом територіальної 

громади.   

Стаття 14. Органи самоорганізації населення   

1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх  створення) ради можуть 

дозволяти за ініціативою жителів створювати  будинкові, вуличні, квартальні та інші 

органи самоорганізації  населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів,  

майна.   

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів  самоорганізації 

населення за місцем проживання визначаються  законом.   

Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого   самоврядування   

1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного  здійснення своїх 

повноважень, захисту прав та інтересів  територіальних громад можуть об'єднуватися в 

асоціації органів  місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання, які  підлягають 

реєстрації відповідно до законодавства в органах  Міністерства юстиції України. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4711-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-04/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-99/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03/ed20120704
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{ Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 1275-VI ( 

1275-17 ) від 16.04.2009 }   

2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть  входити до відповідних 

міжнародних асоціацій, інших добровільних  об'єднань органів місцевого самоврядування.   

3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів  місцевого самоврядування 

не можуть передаватися владні  повноваження органів місцевого самоврядування. 

{ Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 1275-VI ( 

1275-17 ) від 16.04.2009 }   

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова   основи місцевого 

самоврядування   

1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і  наділяються цим та 

іншими законами власними повноваженнями, в  межах яких діють самостійно і несуть 

відповідальність за свою  діяльність відповідно до закону.   

2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися  окремі 

повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких  вони є підконтрольними 

відповідним органам виконавчої влади.   

3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування  є рухоме і 

нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти,  земля, природні ресурси, що є у 

комунальній власності  територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також  

об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні  районних і обласних рад. ( 

Частина третя статті 16 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 2813-IV ( 2813-15 ) від 

06.09.2005 )   

4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління  майном і 

фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних  громад районів у містах, 

приймається на місцевих референдумах  відповідних районних у містах громад. У разі 

якщо територіальна  громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення 

про  передачу права управління майном та фінансами відповідній міській  раді, а 

територіальна громада міста або міська рада не прийняла  рішення про створення органів 

місцевого самоврядування районів у  місті, міська рада здійснює управління майном та 

фінансовими  ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у  містах, та 

несе відповідальність перед громадою відповідного  району у місті.   

5. Від імені та в інтересах територіальних громад права  суб'єкта комунальної 

власності здійснюють відповідні ради.   

6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до  Державного бюджету 

України, бюджету Автономної Республіки Крим та  інших місцевих бюджетів.   

7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих  умов і особливостей 

можуть перерозподіляти між собою на підставі  договорів окремі повноваження та власні 

бюджетні кошти.   

8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її  створення) рада може наділяти 

частиною своїх повноважень органи  самоорганізації населення, передавати їм відповідні 

кошти, а також  матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих  

повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.   

9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні,  обласні ради мають печатки із 

зображенням Державного Герба України  і своїм найменуванням, рахунки в установах 

банків України.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1275-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1275-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2813-15/ed20120704
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Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з   підприємствами, 

установами та організаціями, що   перебувають у комунальній власності   відповідних 

територіальних громад   

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,  установами та 

організаціями, що перебувають у комунальній  власності відповідних територіальних 

громад, будуються на засадах  їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності 

органам  місцевого самоврядування.   

Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з   підприємствами, 

установами та організаціями, що   не перебувають у комунальній власності   відповідних 

територіальних громад   

1. Відносини органів місцевого самоврядування з  підприємствами, установами та 

організаціями, що не перебувають у  комунальній власності відповідних територіальних 

громад, будуються  на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у  

межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування  законом.   

2. З питань, віднесених до відання органів місцевого  самоврядування, на їх вимогу 

підприємства, установи та  організації, що не перебувають у комунальній власності 

відповідних  територіальних громад, надають відповідну інформацію.   

3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з  ініціативою щодо 

перевірок, а також організовувати проведення  перевірок на підприємствах, в установах та 

організаціях, що не  перебувають у комунальній власності, з питань здійснення  

делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.   

Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста   

1. З метою врахування історичних, національно-культурних,  соціально-економічних 

та інших особливостей здійснення місцевого  самоврядування представницький орган 

місцевого самоврядування на  основі Конституції України та в межах цього Закону може 

прийняти  статут територіальної громади села, селища, міста.   

2. Статут територіальної громади підлягає державній  реєстрації в органах 

Міністерства юстиції України.   

3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту  територіальної громади 

може бути його невідповідність Конституції  та законам України. Відмова в реєстрації 

статуту територіальної  громади може бути оскаржена в судовому порядку.   

Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і   посадових осіб місцевого 

самоврядування   

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб  місцевого 

самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в  межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені Конституцією та  законами України, і не повинен призводити до 

втручання органів  державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами  місцевого 

самоврядування наданих їм власних повноважень.   

Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве   самоврядування   

Обмеження прав територіальних громад на місцеве  самоврядування згідно з 

Конституцією та законами України може бути  застосоване лише в умовах воєнного чи 

надзвичайного стану.   

Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст,   районів і областей   
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1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну  символіку (герб, 

прапор тощо), яка відображає їх історичні,  культурні, соціально-економічні та інші 

місцеві особливості і  традиції.   

2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування  сіл, селищ, міст 

районними, обласними радами може бути затверджена  символіка відповідно району, 

області.   

3. Зміст, опис та порядок використання символіки  територіальних громад сіл, селищ, 

міст, районів і областей  визначаються відповідною радою згідно з законом.   

Стаття 23. Підняття Державного Прапора України   

На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети,  піднімається Державний 

Прапор України.   

Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування   

1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні  визначається Конституцією 

України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими  законами, які не повинні суперечити положенням 

цього Закону.   

2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та  Севастополі, а також 

в Автономній Республіці Крим визначається  Конституцією України та цим Законом з 

особливостями, передбаченими  законами про міста Київ і Севастополь.   

3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють  лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, передбачені  Конституцією і законами України, та 

керуються у своїй діяльності  Конституцією і законами України, актами Президента 

України,  Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також  

нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів  Автономної Республіки 

Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.     

Розділ II 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад   

Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських   рад   

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і  вирішувати питання, 

віднесені Конституцією України, цим та іншими  законами до їх відання. 

{ Офіційне тлумачення положень статті 25 див. в Рішенні  Конституційного Суду N 

7-рп/2009 ( v007p710-09 ) від 16.04.2009 }   

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських   рад   

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,  міської ради вирішуються 

такі питання: 

1) затвердження регламенту ради; 

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради,  затвердження та зміна їх 

складу, обрання голів комісій; 

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його  чисельності, затвердження 

персонального складу; внесення змін до  складу виконавчого комітету та його розпуск; { 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09/ed20120704
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Щодо зупинення та  відновлення дії пункту 3 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 )  

від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 } 

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у  порядку, 

передбаченому цим Законом; ( Пункт 4 частини першої  статті 26 в редакції Закону N 

2554-IV ( 2554-15 ) від 21.04.2005 ) 

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного,  міського голови структури 

виконавчих органів ради, загальної  чисельності апарату ради та її виконавчих органів 

відповідно до  типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат  на їх 

утримання; { Пункт 5 частини першої статті 26 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 

107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -  зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

Конституційного  Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони  N 489-V ( 489-

16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від  15.03.2007 } 

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського  голови інших виконавчих 

органів ради; 

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про  його виконання з 

урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про  засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської  діяльності" ( 1160-15 ); { Пункт 7 частини першої статті 

26 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від  01.07.2010 } 

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради,  призначення і звільнення 

їх керівників; 

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського  голови про діяльність 

виконавчих органів ради, у тому числі  щорічного звіту про здійснення державної 

регуляторної політики  виконавчими органами відповідної ради; { Пункт 9 частини 

першої  статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI  ( 2388-17 ) від 

01.07.2010 } 

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному,  міському голові; 

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників  виконавчих органів ради та 

посадових осіб, яких вона призначає або  затверджує; 

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді,  виконання ними 

доручень ради; 

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень  депутата ради в 

порядку, встановленому законом; 

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не  відповідають Конституції чи 

законам України, іншим актам  законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у 

межах її  повноважень; 

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення  повноважень сільського, 

селищного, міського голови у випадках,  передбачених цим Законом; 

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; 
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19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо  організації проведення 

референдумів та виборів органів державної  влади, місцевого самоврядування та 

сільського, селищного, міського  голови; 

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації  населення окремими 

власними повноваженнями органів місцевого  самоврядування, а також про передачу 

коштів, матеріально-технічних  та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення; 

21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до  асоціацій, інших форм 

добровільних об'єднань органів місцевого  самоврядування та про вихід з них; 

22) затвердження програм соціально-економічного та  культурного розвитку 

відповідних адміністративно-територіальних  одиниць, цільових програм з інших питань 

місцевого самоврядування; 

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;  затвердження звіту 

про виконання відповідного бюджету; 

24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до  Податкового кодексу 

України ( 2755-17 ); { Пункт 24 частини  першої статті 26 в редакції Закону N 2756-VI ( 

2756-17 ) від  02.12.2010 } 

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці  фонди; ( Пункт 25 

частини першої статті 26 в редакції Закону  N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005 ) 

26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;  { Пункт 26 частини 

першої статті 26 із змінами, внесеними згідно  із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від 

08.07.2010 } 

27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного  місцевого бюджету; { 

Пункт 27 частини першої статті 26 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 2457-VI ( 

2457-17 ) від 08.07.2010 } 

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного  законодавства пільг по 

місцевих податках і зборах, а також  земельному податку; { Пункт 28 частини першої 

статті 26 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від  02.12.2010 } 

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що  належать до 

комунальної власності відповідних територіальних  громад, розміру частки прибутку, яка 

підлягає зарахуванню до  місцевого бюджету; 

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону  комунального майна; 

затвердження місцевих програм приватизації, а  також переліку об'єктів комунальної 

власності, які не підлягають  приватизації; визначення доцільності, порядку та умов 

приватизації  об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про  придбання в 

установленому законом порядку приватизованого майна,  про включення до об'єктів 

комунальної власності майна, відчуженого  у процесі приватизації, договір купівлі-

продажу якого в  установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання  у 

концесію об'єктів права комунальної власності, про створення,  ліквідацію, реорганізацію 

та перепрофілювання підприємств, установ  та організацій комунальної власності 

відповідної територіальної  громади. ( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, 

внесеними  згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 ) 

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних  навчальних закладів, а 

також дошкільних навчальних закладів,  створених колишніми сільськогосподарськими 

колективними та  державними господарствами, допускається лише за згодою  

територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або  на підставі результатів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2756-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2813-15/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2457-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2457-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2756-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14/ed20120704


141 

 

місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини  першої статті 26 доповнено абзацом згідно із 

Законом N 2628-III  ( 2628-14 ) від 11.07.2001 ) 

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих  повноважень щодо 

управління майном, яке належить до комунальної  власності відповідної територіальної 

громади, визначення меж цих  повноважень та умов їх здійснення; 

32) створення у разі необхідності органів і служб для  забезпечення здійснення з 

іншими суб'єктами комунальної власності  спільних проектів або спільного фінансування 

(утримання)  комунальних підприємств, установ та організацій, визначення  повноважень 

цих органів (служб); 

33) вирішення відповідно до законодавства питань про  створення підприємствами 

комунальної власності спільних  підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання  земельних відносин; 

35) затвердження ставок земельного податку відповідно до  Податкового кодексу 

України ( 2755-17 ); { Пункт 35 частини  першої статті 26 в редакції Закону N 2756-VI ( 

2756-17 ) від  02.12.2010 } 

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу  на спеціальне 

використання природних ресурсів місцевого значення,  а також про скасування такого 

дозволу; 

37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів  природно-заповідного 

фонду місцевого значення та інших територій,  що підлягають особливій охороні; 

внесення пропозицій до  відповідних державних органів щодо оголошення природних та 

інших  об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову  цінність, 

пам'ятками природи, історії або культури, які  охороняються законом; 

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення  на території села, 

селища, міста нових об'єктів, у тому числі  місць чи об'єктів для розміщення відходів, 

сфера екологічного  впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає  

відповідну територію; { Пункт 38 частини першої статті 26 із  змінами, внесеними згідно 

із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від  21.01.2010 }     

{ Пункт 39 частини першої статті 26 виключено на підставі  Закону N 2457-VI ( 

2457-17 ) від 08.07.2010 }     

39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів  місцевого бюджету установ з 

надання безоплатної первинної правової  допомоги, призначення і звільнення керівників 

цих установ,  залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних  осіб 

приватного права до надання безоплатної первинної правової  допомоги; { Частину першу 

статті 26 доповнено пунктом 39-1 згідно  із Законом N 3460-VI ( 3460-17 ) від 02.06.2011 }   

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників  органів внутрішніх справ 

про стан законності, боротьби із  злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності  на відповідній території; 

{ Пункт 40 частини першої статті 26 в редакції Законів N 1577-IV  ( 1577-15 ) від 

04.03.2004, N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010 }  ( Дію попередньої редакції пункту 40 

частини першої статті 26  відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону  N 

1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із  Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 

23.12.2004, N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )  ( Дію попередньої редакції пункту 40 

частини першої статті 26  відновлено на 2006 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону  N 

1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2006 рік згідно із Законом  N 3235-IV ( 3235-15 ) від 
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20.12.2005 )  { Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26  відновлено 

на 2007 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону  N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2007 

рік згідно із Законом  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }  { Дію попередньої редакції 

пункту 40 частини першої статті 26  відновлено на 2008 рік у зв'язку із втратою 

чинності Закону  N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 згідно із Законом N 107-VI  ( 107-17 ) 

від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно  з Рішенням Конституційного 

Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від  22.05.2008 }  { Дію попередньої редакції пункту 40 

частини першої статті 26  відновлено у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV  ( 

1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 )  від 03.06.2008 } 

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального  устрою в межах і 

порядку, визначених цим та іншими законами; 

( Офіційне тлумачення пункту 41 частини першої статті 26 див. в  Рішенні 

Конституційного Суду N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від  13.07.2001 ) 

42) затвердження в установленому порядку місцевих  містобудівних програм, 

генеральних планів забудови відповідних  населених пунктів, іншої містобудівної 

документації; 

43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним,  міським головою від 

імені ради, з питань, віднесених до її  виключної компетенції; 

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань  благоустрою території 

населеного пункту, забезпечення в ньому  чистоти і порядку, торгівлі на ринках, 

додержання тиші в  громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну  

відповідальність; 

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань  боротьби зі стихійним 

лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення  яких передбачено адміністративну 

відповідальність; 

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися  потенційно небезпечні 

заходи в умовах присутності цивільного  населення за участю особового складу Збройних 

Сил України, інших  військових формувань та правоохоронних органів з використанням  

озброєння і військової техніки; ( Частину першу статті 26  доповнено пунктом 45-1 згідно 

із Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від  03.02.2004 ) 

46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних  вільних та інших зон, 

змінами в статусі цих зон, внесення до  відповідних органів пропозицій з цих питань; 

надання згоди на  створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету  

Міністрів України; 

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень  органів 

територіальної самоорганізації населення у випадках,  передбачених цим Законом; 

48) затвердження статуту територіальної громади; 

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,  опис та порядок 

використання символіки територіальної громади; 

50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови),  якою користуються у 

своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка  використовується в офіційних оголошеннях; 

51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у  комунальну власність та 

прийняття рішень про передачу об'єктів з  комунальної у державну власність, а також 

щодо придбання об'єктів  державної власності; ( Частину першу статті 26 доповнено 
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пунктом  51 згідно із Законом N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, із  змінами, внесеними 

згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від  21.12.2000 ) 

52) створення відповідно до законодавства комунальної  аварійно-рятувальної 

служби; ( Частину першу статті 26 доповнено  пунктом 52 згідно із Законом N 2470-III ( 

2470-14 ) від  29.05.2001 ) 

53) затвердження відповідно до закону Положення про  помічника-консультанта 

депутата ради та опису посвідчення  помічника-консультанта депутата ради. ( Частину 

першу статті 26  доповнено пунктом 53 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від  

22.12.2005 ) 

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними  відходами відповідно до 

законодавства; { Частину першу статті 26  доповнено пунктом 54 згідно із Законом N 

1825-VI ( 1825-17 ) від  21.01.2010 } 

55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які  здійснюють у межах 

певної території збирання та перевезення  побутових відходів спеціально обладнаними 

для цього транспортними  засобами; { Частину першу статті 26 доповнено пунктом 55 

згідно із  Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 } 

56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики  транспортних 

засобів, припаркованих не у спеціально відведених  місцях для паркування транспортних 

засобів. { Частину першу статті  26 доповнено пунктом 56 згідно із Законом N 2756-VI ( 

2756-17 )  від 02.12.2010 }   

2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з  районним поділом), крім 

питань, зазначених у частині першій цієї  статті, вирішуються такі питання: 

1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють  районні у містах (у разі їх 

створення) ради та їх виконавчі органи  в інтересах територіальних громад районів у 

містах; 

2) встановлення нормативів централізації коштів від  земельного податку на 

спеціальних бюджетних рахунках районів  міста.     

{ Частина третя статті 26 втратила чинність у зв'язку з  втратою чинності 

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на  підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 

03.06.2008 }     

{ Частина четверта статті 26 втратила чинність у зв'язку з  втратою чинності 

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на  підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 

03.06.2008 }     

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад   

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і   культурного розвитку, 

планування та обліку   

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного  розвитку сіл, селищ, 

міст, цільових програм з інших питань  самоврядування, подання їх на затвердження ради, 

організація їх  виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих  

програм; 
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2) забезпечення збалансованого економічного та соціального  розвитку відповідної 

території, ефективного використання  природних, трудових і фінансових ресурсів; 

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових  ресурсів, грошових доходів 

і видатків, необхідних для управління  соціально-економічним і культурним розвитком 

відповідної  території, а також визначення потреби у місцевих будівельних  матеріалах, 

паливі; 

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які  належать до комунальної 

власності відповідних територіальних  громад, внесення до них зауважень і пропозицій, 

здійснення  контролю за їх виконанням; 

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів  місцевого значення 

на відповідній території, пропозицій щодо  розміщення, спеціалізації та розвитку 

підприємств і організацій  незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до  

відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань; 

6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та  внесення пропозицій 

до програм соціально-економічного та  культурного розвитку відповідно районів і 

областей, а також до  планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм  

власності, розташованих на відповідній території, з питань,  пов'язаних із соціально-

економічним та культурним розвитком  території, задоволенням потреб населення; 

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та  організацій незалежно 

від форм власності до участі в комплексному  соціально-економічному розвитку сіл, 

селищ, міст, координація цієї  роботи на відповідній території; 

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво  продукції, виконання 

робіт (послуг), необхідних для територіальної  громади, на підприємствах, в установах та 

організаціях; 

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам,  визначення порядку і 

умов витрачання коштів цих фондів; ( Пункт  "а" статті 27 доповнено підпунктом 9 згідно 

із Законом N 2960-IV  ( 2960-15 ) від 06.10.2005 )   

б) делеговані повноваження: 

1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в  межах та у спосіб, 

встановлені Законом України "Про засади  державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності"  ( 1160-15 ); { Пункт "б" статті 27 доповнено підпунктом 1 

згідно  із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 

2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та  організацій, що не належать 

до комунальної власності відповідних  територіальних громад, здійснення яких може 

викликати негативні  соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка  до 

них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів; 

3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово  проживають на 

відповідній території.   

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін   

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на  затвердження відповідної 

ради, забезпечення виконання бюджету;  щоквартальне подання раді письмових звітів про 

хід і результати  виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних,  
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обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо  складання проектів 

районних і обласних бюджетів; 

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством,  тарифів на побутові, 

комунальні (крім тарифів на теплову енергію,  централізоване водопостачання та 

водовідведення, які  встановлюються національною комісією, що здійснює державне  

регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші  послуги; { Підпункт 2 

пункту "а" статті 28 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 2404-VI ( 2404-17 ) від 

01.07.2010; в редакції  Закону N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010; із змінами, внесеними  

згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 } 

3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад  порядку використання 

коштів та іншого майна, що перебувають у  спільній власності територіальних громад; 

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з  місцевого бюджету; 

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств,  установ та організацій 

незалежно від форм власності, розташованих  на відповідній території, та коштів 

населення, а також бюджетних  коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання 

на пайових  засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на  заходи щодо 

охорони навколишнього природного середовища; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного  місцевого бюджету та 

інших місцевих бюджетів для виконання  спільних проектів або для спільного 

фінансування комунальних  підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, 

що  стосуються спільних інтересів територіальних громад; 

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на  справляння місцевих 

зборів, обов'язковість укладення яких  установлена законодавством; { Пункт "а" статті 28 

доповнено  пунктом 7 згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених  місць для паркування 

транспортних засобів; { Пункт "а" статті 28  доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 

2756-VI ( 2756-17 ) від  02.12.2010 }   

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням  зобов'язань щодо 

платежів до місцевого бюджету на підприємствах і  в організаціях незалежно від форм 

власності; 

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням  цін і тарифів; 

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на  відповідній території.   

Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю   

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить  до комунальної 

власності відповідних територіальних громад; 

2) встановлення порядку та здійснення контролю за  використанням прибутків 

підприємств, установ та організацій  комунальної власності відповідних територіальних 

громад; 
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3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств,  установ та організацій 

комунальної власності відповідних  територіальних громад; 

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо  порядку та умов 

відчуження комунального майна, проектів місцевих  програм приватизації та переліку 

об'єктів комунальної власності,  які не підлягають приватизації; організація виконання цих 

програм;  підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення  сфер 

господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть  надаватися у концесію, подання 

раді письмових звітів про хід та  результати відчуження комунального майна; ( Підпункт 4 

пункту "а"  статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV  ( 997-14 ) від 

16.07.99 ) 

б) делеговане повноваження: 

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення  на посаду 

керівників підприємств, установ та організацій,  розташованих на відповідній території, 

які перебувають у державній  власності.   

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального   господарства, побутового, 

торговельного   обслуговування, громадського харчування,   транспорту і зв'язку   

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства,  побутового, 

торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що  перебувають у комунальній 

власності відповідних територіальних  громад, забезпечення їх належного утримання та 

ефективної  експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; 

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують  поліпшення житлових 

умов; розподіл та надання відповідно до  законодавства житла, що належить до 

комунальної власності;  вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, 

будинків і  споруд, що належать до комунальної власності; 

3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання  громадянам, які мають 

потребу в житлі, допомоги в будівництві  житла, в отриманні кредитів, у тому числі 

пільгових, та субсидій  для будівництва чи придбання житла; подання допомоги 

власникам  квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння  створенню 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,  реєстрація таких об'єднань; 

4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;  прийняття рішень про 

організацію стоянок автомобільного  транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю 

відповідно до  закону; 

5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать  до комунальної 

власності відповідних територіальних громад, а  також населення паливом, 

електроенергією, газом та іншими  енергоносіями; вирішення питань водопостачання, 

відведення та  очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води; 

6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та  знешкодження 

побутових відходів, знешкодження та захоронення  трупів тварин; 

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на  договірних засадах з 

цією метою коштів, трудових і  матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та 

організацій  незалежно від форм власності, а також населення; здійснення  контролю за 

станом благоустрою виробничих територій, організації  озеленення, охорони зелених 

насаджень і водойм, створення місць  відпочинку громадян; 
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8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку  всіх форм торгівлі; 

9) встановлення зручного для населення режиму роботи  підприємств комунального 

господарства, торгівлі та громадського  харчування, побутового обслуговування, що 

належать до комунальної  власності відповідних територіальних громад; 

10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого  пасажирського транспорту 

незалежно від форм власності, узгодження  цих питань стосовно транзитного 

пасажирського транспорту у  випадках, передбачених законодавством; 

11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших  місць поховання та 

їх охорони; 

12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та  організацій, що не 

належать до комунальної власності відповідних  територіальних громад, до участі в 

обслуговуванні населення  засобами транспорту і зв'язку; 

13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством,  на розміщення 

реклами; 

14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку  та захисту 

інформації України; { Пункт "а" статті 30 доповнено  підпунктом 14 згідно із Законом N 

1180-VI ( 1180-17 ) від  19.03.2009 } 

15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів  та впровадження 

систем роздільного збирання побутових відходів;  { Пункт "а" статті 30 доповнено 

підпунктом 15 згідно із Законом  N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 } 

16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових  відходів; { Пункт "а" 

статті 30 доповнено підпунктом 16 згідно із  Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 

}   

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі  підприємств 

житлово-комунального господарства, торгівлі,  громадського харчування, побутового 

обслуговування, розвитку  транспорту і зв'язку; 

2) здійснення відповідно до законодавства контролю за  належною експлуатацією та 

організацією обслуговування населення  підприємствами житлово-комунального 

господарства, торгівлі та  громадського харчування, побутового обслуговування, 

транспорту,  зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших  об'єктів 

нерухомого майна усіх форм власності, за належними,  безпечними і здоровими умовами 

праці на цих підприємствах і  об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними 

дозволу на  експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з  охорони 

праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог  законодавства; ( Підпункт 2 пункту 

"б" статті 30 в редакції Закону  N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 

3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо  захисту прав 

споживачів; 

4) встановлення за погодженням з власниками зручного для  населення режиму 

роботи розташованих на відповідній території  підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування незалежно  від форм власності; 

5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення  контролю за його 

використанням; 
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6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують  соціального захисту, 

безоплатного житла або за доступну для них  плату; 

7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та  додержанням житлового 

законодавства на підприємствах, в установах  та організаціях, розташованих на 

відповідній території, незалежно  від форм власності; 

8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках  державних та комунальних 

організацій; 

9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно  від форм власності, 

внесення пропозицій їх власникам щодо  використання таких приміщень для задоволення 

потреб територіальної  громади; 

10) облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна  незалежно від форм 

власності; { Підпункт 10 пункту "б" статті 30  із змінами, внесеними згідно із Законом N 

1878-VI ( 1878-17 ) від  11.02.2010 } 

11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних  з наданням Державній 

службі спеціального зв'язку та захисту  інформації України службових жилих приміщень, 

житлової площі та  інших об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за  

їх використанням та наданням послуг; { Пункт "б" статті 30  доповнено підпунктом 11 

згідно із Законом N 1180-VI ( 1180-17 )  від 19.03.2009 } 

12) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку  єдиного державного 

реєстру громадян, які потребують поліпшення  житлових умов. 

{ Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 12 згідно із Законом  N 2367-VI ( 2367-

17 ) від 29.06.2010 }   

Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва   

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах  будівництва, 

реконструкції і ремонту об'єктів комунального  господарства та соціально-культурного 

призначення, жилих будинків,  а також шляхів місцевого значення; 

2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній  будівельній 

організації (підрядній організації) функцій замовника  на будівництво, реконструкцію і 

ремонт житла, інших об'єктів  соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 

власності; 

3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади  пропозицій до планів і 

програм будівництва та реконструкції  об'єктів на відповідній території; 

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та  організацій незалежно 

від форм власності до участі в розвитку  потужностей будівельної індустрії і 

промисловості будівельних  матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів  

інженерного забезпечення і транспортного обслуговування; 

5) визначення у встановленому законодавством порядку  відповідно до рішень ради 

території, вибір, вилучення (викуп) і  надання землі для містобудівних потреб, визначених 

містобудівною  документацією; 
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6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних  місцевих містобудівних 

програм, генеральних планів забудови  населених пунктів, іншої містобудівної 

документації; 

7) встановлення на відповідній території режиму використання  та забудови земель, 

на яких передбачена перспективна містобудівна  діяльність; 

8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів  містобудування щодо 

комплексної забудови населених пунктів; 

9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень  забудови земельних 

ділянок; { Підпункт 9 пункту "а" частини першої  статті 31 в редакції Закону N 509-VI ( 

509-17 ) від 16.09.2008 } 

10) проведення громадського обговорення містобудівної  документації; { Пункт "а" 

частини першої статті 31 доповнено  підпунктом 10 згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) 

від  16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI  ( 3038-17 ) від 

17.02.2011 }   

б) делеговані повноваження: 

1) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом  об'єктів у порядку та 

у випадках, встановлених законом; { Підпункт  1 пункту "б" частини першої статті 31 в 

редакції Закону N 2367-VI  ( 2367-17 ) від 29.06.2010; із змінами, внесеними згідно із  

Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 

2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням  містобудівного кадастру 

населених пунктів; 

3) здійснення в установленому порядку державного контролю за  дотриманням 

законодавства, затвердженої містобудівної документації  при плануванні та забудові 

відповідних територій; зупинення у  випадках, передбачених законом, будівництва, яке 

проводиться з  порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів,  а 

також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу; 

4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та  безпечності будинків і споруд 

незалежно від форм власності в  районах, що зазнають впливу небезпечних природних і 

техногенних  явищ та процесів; 

5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток  історії і культури, 

архітектури та містобудування,  палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, 

природних  заповідників; 

6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань  містобудування.     

{ Частину другу статті 31 виключено на підставі Закону  N 509-VI ( 509-17 ) від 

16.09.2008 }     

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я,   культури, фізкультури і 

спорту   

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури,  фізкультури і спорту, 

оздоровчими закладами, які належать  територіальним громадам або передані їм, 

молодіжними підлітковими  закладами за місцем проживання, організація їх  матеріально-

технічного та фінансового забезпечення; 
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2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної  середньої освіти; 

створення необхідних умов для виховання дітей,  молоді, розвитку їх здібностей, 

трудового навчання, професійної  орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння 

діяльності  дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих,  

молодіжних та науково-просвітницьких організацій; 

3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах  комунальної власності фонду 

загальнообов'язкового навчання за  рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією 

метою на  договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій  незалежно від 

форм власності, а також коштів населення, інших  джерел; контроль за використанням 

коштів цього фонду за  призначенням; 

4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця  навчання і додому 

школярів; 

5) вирішення питань про надання професійним творчим  працівникам на пільгових 

умовах у користування приміщень під  майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх 

творчої  діяльності; 

6) організація медичного обслуговування та харчування у  закладах освіти, культури, 

фізкультури і спорту, оздоровчих  закладах, які належать територіальним громадам або 

передані їм; 

7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню  осередків 

традиційної народної творчості, національно-культурних  традицій населення, художніх 

промислів і ремесел; 

8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних  товариств, асоціацій, 

інших громадських та неприбуткових  організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, 

культури,  фізкультури і спорту, роботи з молоддю; 

9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за  місцем проживання 

населення та в місцях масового відпочинку;   

б) делеговані повноваження: 

1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і  безоплатності освіти та 

медичного обслуговування на відповідній  території, можливості навчання в школах 

державною та рідною мовою,  вивчення рідної мови у державних і комунальних 

навчальних закладах  або через національно-культурні товариства; 

2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів  освіти і медичного 

обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі  освітніх і лікувальних закладів усіх 

форм власності, фізичної  культури і спорту, визначення потреби та формування 

замовлень на  кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку  спеціалістів, 

організація роботи щодо удосконалення кваліфікації  кадрів; 

3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових  категорій населення 

лікарськими засобами та виробами медичного  призначення; 

4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку; 

5) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні; 

6) забезпечення школярів, які навчаються в державних і  комунальних навчальних 

закладах, безоплатними підручниками,  створення умов для самоосвіти; 

7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності  неповнолітніх; 
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8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне  державне утримання 

дітей-сиріт і дітей, які залишилися без  піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих 

будинках, у тому  числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та  

утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи  розумовому розвитку 

і не можуть навчатися в масових навчальних  закладах, у спеціальних навчальних 

закладах, про надання  громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах,  

інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у  школах (групах з 

подовженим днем); 

9) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам,  пенсіонерам та 

інвалідам права на безкоштовне і пільгове  користування об'єктами культури, фізкультури 

і спорту, а також  визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг,  наданих 

безкоштовно або на пільгових умовах; 

10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури,  збереження та використання 

культурного надбання; 

11) реєстрація відповідно до законодавства статутів  (положень) розташованих на 

відповідній території закладів охорони  здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх,  

фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;  внесення пропозицій до 

відповідних органів про ліцензування  індивідуальної підприємницької діяльності у сфері 

охорони  здоров'я.   

Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних   відносин та охорони 

навколишнього природного   середовища   

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо  встановлення ставки 

земельного податку, розмірів плати за  користування природними ресурсами, вилучення 

(викупу), а також  надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у  

власності територіальних громад; визначення в установленому  порядку розмірів 

відшкодувань підприємствами, установами та  організаціями незалежно від форм 

власності за забруднення довкілля  та інші екологічні збитки; встановлення платежів за 

користування  комунальними та санітарними мережами відповідних населених  пунктів; 

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів  місцевих програм охорони 

довкілля, участь у підготовці  загальнодержавних і регіональних програм охорони 

довкілля; 

3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо  прийняття рішень про 

організацію територій і об'єктів  природно-заповідного фонду місцевого значення та 

інших територій,  що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до  відповідних 

державних органів про оголошення природних та інших  об'єктів, що мають екологічну, 

історичну, культурну або наукову  цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які  

охороняються законом; 

4) справляння плати за землю;   

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення контролю за додержанням земельного та  природоохоронного 

законодавства, використанням і охороною земель,  природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення,  відтворенням лісів; 
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2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація  права користування 

землею і договорів на оренду землі; видача  документів, що посвідчують право власності і 

право користування  землею; 

3) координація діяльності місцевих органів земельних  ресурсів; ( Підпункт 3 пункту 

"б" частини першої статті 33 в  редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 ) 

4) погодження питань про надання дозволу на спеціальне  використання природних 

ресурсів загальнодержавного значення; 

5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому  законом; 

6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій 

відповідно до закону, інформування про них  населення, залучення в установленому 

законом порядку до цих робіт  підприємств, установ та організацій, а також населення; ( 

Підпункт  6 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 969-IV  ( 969-15 ) від 

19.06.2003 ) 

7) визначення території для розміщення відходів відповідно до  законодавства; { 

Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 33 в  редакції Закону N 1825-VI ( 1825-17 ) 

від 21.01.2010 } 

7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів  підприємницької діяльності у сфері 

поводження з відходами;  { Підпункт пункту "б" частини першої статті 33 в редакції 

Закону  N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 } 

8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в  установленому законом 

порядку земельних ділянок, що проводиться  органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування; 

9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів  землеустрою; ( 

Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 33 в  редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) 

від 11.12.2003 ) 

10) здійснення контролю за впровадженням заходів,  передбачених документацією із 

землеустрою; ( Підпункт 10 пункту  "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 

1377-IV  ( 1377-15 ) від 11.12.2003 ) 

11) створення та забезпечення функціонування місцевих  екологічних 

автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є  складовою мережі 

загальнодержавної екологічної автоматизованої  інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення доступу до  екологічної інформації; ( Пункт "б" частини першої статті 33  

доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 254-IV ( 254-15 ) від  28.11.2002 - набирає 

чинності з 01.01.2004 року ) 

12) здійснення контролю за додержанням юридичними та  фізичними особами вимог 

у сфері поводження з побутовими та  виробничими відходами та розгляд справ про 

адміністративні  правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших  державних 

органів у разі порушення законодавства про відходи.  { Пункт "б" частини першої статті 

33 доповнено пунктом 12 згідно  із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }   

2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст  районного значення) рад, 

крім повноважень, зазначених у пункті "б"  частини першої цієї статті, належить 

координація на відповідній  території діяльності спеціально уповноважених державних 

органів  управління з охорони природи. ( Частина друга статті 33 із  змінами, внесеними 

згідно із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від  11.12.2003 )   

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення   
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1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних  надходжень додаткових до 

встановлених законодавством гарантій щодо  соціального захисту населення; 

2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання  допомоги інвалідам, 

ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих  (померлих або визнаних такими, що пропали 

безвісти)  військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у  запас (крім 

військовослужбовців строкової служби) або відставку,  інвалідам з дитинства, 

багатодітним сім'ям у будівництві  індивідуальних жилих будинків, проведенні 

капітального ремонту  житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним  

особам у першочерговому порядку земельних ділянок для  індивідуального будівництва, 

садівництва та городництва; 

3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку,  інвалідів будинків-

інтернатів, побутового обслуговування, продажу  товарів у спеціальних магазинах і 

відділах за соціально доступними  цінами, а також безоплатного харчування; 

4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих  бюджетів ритуальних 

послуг у зв'язку з похованням самотніх  громадян, ветеранів війни та праці, а також інших 

категорій  малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян  в 

інших випадках, передбачених законодавством;   

б) делеговані повноваження: 

1) підготовка і подання на затвердження ради цільових  місцевих програм поліпшення 

стану безпеки і умов праці та  виробничого середовища, територіальних програм 

зайнятості та  заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від  безробіття, 

організація їх виконання; участь у розробленні  цільових регіональних програм 

поліпшення стану безпеки і умов  праці та виробничого середовища, зайнятості населення, 

що  затверджуються відповідно районними, обласними радами; ( Підпункт  1 пункту "б" 

частини першої статті 34 в редакції Закону N 969-IV  ( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 

2) забезпечення здійснення передбачених законодавством  заходів щодо поліпшення 

житлових і матеріально-побутових умов  інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, 

реабілітованих як  жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також  

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які  втратили годувальника, 

багатодітних сімей, громадян похилого віку,  які потребують обслуговування вдома, до 

влаштування в будинки  інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому,  

дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї  громадян; 

3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання  пільг і допомоги, 

пов'язаних з охороною материнства і дитинства; 

4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань  опіки і піклування; 

5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги  громадянам, які 

постраждали від стихійного лиха; 

6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання  компенсацій і пільг 

громадянам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, 

передбачених  законодавством; 

7) організація проведення оплачуваних громадських робіт для  осіб, зареєстрованих 

як безробітні, а також учнівської та  студентської молоді у вільний від занять час на 

підприємствах, в  установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/969-15/ed20120704
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також за договорами - на підприємствах, в установах та  організаціях, що належать до 

інших форм власності; 

8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням  соціального захисту 

працівників підприємств, установ та  організацій усіх форм власності, у тому числі 

зайнятих на роботах  із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення  

атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим  актам про охорону 

праці, за наданням працівникам відповідно до  законодавства пільг та компенсацій за 

роботу в шкідливих умовах;  ( Підпункт 8 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції 

Закону  N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 

9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних  переговорів, укладенні 

територіальних угод, здійсненні контролю за  їх виконанням, вирішенні колективних 

трудових спорів (конфліктів)  щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на  

відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод; 

{ Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції  Закону N 4719-VI ( 

4719-17 ) від 17.05.2012 } 

10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і  порядку виплати щомісячної 

допомоги особам, які здійснюють догляд  за самотніми громадянами, які за висновком 

медичних закладів  потребують постійного стороннього догляду; 

11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону  підприємствами, 

установами та організаціями всіх форм власності  відомостей про наявність вільних 

робочих місць (посад);  організація інформування населення про потребу підприємств,  

установ та організацій усіх форм власності у працівниках; 

12) бронювання в порядку, встановленому законом, на  підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форм  власності робочих місць, призначених для 

працевлаштування осіб,  які відповідно до законодавства потребують соціального захисту 

і  не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів  таких робочих місць; 

прийняття рішень про створення на  підприємствах, в установах та організаціях 

спеціальних робочих  місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація 

професійної  підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких  робочих місць; 

13) державна реєстрація місцевих благодійних організацій і  фондів, інших 

неприбуткових організацій; 

14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального  патронажу щодо осіб, які 

відбували покарання у виді обмеження волі  або позбавлення волі на певний строк. ( 

Пункт "б" частини першої  статті 34 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом N 3167-IV  

( 3167-15 ) від 01.12.2005 )   

2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад,  крім повноважень, 

зазначених у пункті "б" частини першої цієї  статті, належить також вирішення питань 

щодо надання працівникам  освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям 

громадян, які  працюють у сільській місцевості, встановлених законодавством  пільг.   

Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної   діяльності   

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) укладення і забезпечення виконання у встановленому  законодавством порядку 

договорів з іноземними партнерами на  придбання та реалізацію продукції, виконання 

робіт і надання  послуг; 
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2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств,  установ та організацій, 

розташованих на відповідній території,  незалежно від форм власності; 

3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з  іноземними партнерами 

підприємств виробничої і соціальної  інфраструктури та інших об'єктів; залучення 

іноземних інвестицій  для створення робочих місць;   

б) делеговані повноваження: 

1) організація та контроль прикордонної і прибережної  торгівлі; 

2) створення умов для належного функціонування митних  органів, сприяння їх 

діяльності; 

3) забезпечення на відповідній території в межах наданих  повноважень реалізації 

міжнародних зобов'язань України.   

Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи   

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать такі 

делеговані повноваження: 

1) сприяння організації призову громадян на строкову  військову та альтернативну 

(невійськову) службу, а також їх  мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних 

Силах України,  організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових  зборів; 

забезпечення доведення до підприємств, установ та  організацій незалежно від форм 

власності, а також населення наказу  військового комісара про оголошення мобілізації; 

2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на  підприємствах, в 

установах та організаціях відповідно до  законодавства; 

3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з  мобілізаційною 

підготовкою та цивільною обороною, на відповідній  території; 

4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з  наданням військовим 

частинам, установам, навчальним закладам  Збройних Сил України службових приміщень 

і жилої площі, інших  об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх  

використанням, наданням послуг; 

5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська  підприємствами та 

організаціями, що належать до комунальної  власності, замовленої продукції, послуг, 

енергоресурсів; 

6) здійснення заходів щодо створення належних умов для  функціонування пунктів 

пропуску через Державний кордон України; 

7) сприяння Державній прикордонній службі України у  підтриманні відповідного 

режиму на державному кордоні; ( Пункт 7  статті 36 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 662-IV  ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року ) 

8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання  населення.   

Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань   адміністративно-територіального 

устрою   

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать такі 

власні (самоврядні) повноваження: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/662-15/ed20120704


156 

 

1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо  найменування 

(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ,  парків, скверів, мостів та інших 

споруд, розташованих на території  відповідного населеного пункту; 

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо  питань адміністративно-

територіального устрою в порядку і межах  повноважень, визначених законом.   

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності,   правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних   інтересів громадян   

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо  створення відповідно до 

закону міліції, що утримується за рахунок  коштів місцевого самоврядування, вирішення 

питань про чисельність  працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення  

матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для  них необхідних 

житлово-побутових умов; 

( Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 38 в редакції Закону  N 1577-IV ( 

1577-15 ) від 04.03.2004 )  ( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини 

першої  статті 38 відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії  Закону N 1577-IV ( 

1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із  Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 

23.12.2004, N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )  ( Дію попередньої редакції підпункту 1 

пункту "а" частини першої  статті 38 відновлено на 2006 рік у зв'язку із зупиненням дії  

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2006 рік згідно із  Законом N 3235-IV ( 3235-

15 ) від 20.12.2005 )  { Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої  

статті 38 відновлено на 2007 рік у зв'язку із зупиненням дії  Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) 

від 04.03.2004 на 2007 рік згідно із  Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }  { Дію 

попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої  статті 38 відновлено на 

2008 рік у зв'язку із втратою чинності  Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 згідно 

із Законом  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано  неконституційною згідно з 

Рішенням Конституційного Суду  N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  { Дію 

попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої  статті 38 відновлено у 

зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV  ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі 

Закону N 309-VI ( 309-17 )  від 03.06.2008 } 

2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції,  служби безпеки, 

внутрішніх справ адвокатури і Державної  кримінально-виконавчої служби України; { 

Підпункт 2 пункту "а"  частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом  

N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 } 

3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до  відповідальності 

посадових осіб, якщо вони ігнорують законні  вимоги та рішення рад і їх виконавчих 

органів, прийняті в межах їх  повноважень; 

4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів  виконавчої влади, 

інших органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій, які 

обмежують права  територіальної громади, а також повноваження органів та посадових  

осіб місцевого самоврядування; 

5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо  створення відповідно до 

законодавства комунальної  аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок 

коштів  місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників  такої служби, 

витрати на їх утримання, зокрема щодо  матеріально-технічного забезпечення їх 
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діяльності, створення для  них необхідних житлово-побутових умов; ( Пункт "а" частини 

першої  статті 38 доповнено підпунктом 5 згідно із Законом N 2470-III  ( 2470-14 ) від 

29.05.2001 ) 

6) створення в установленому порядку комунальних  аварійно-рятувальних служб; ( 

Пункт "а" частини першої статті 38  доповнено підпунктом 6 згідно із Законом N 2470-III ( 

2470-14 )  від 29.05.2001 ) 

7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних  ситуацій техногенного та 

природного характеру; ( Пункт "а" частини  першої статті 38 доповнено підпунктом 7 

згідно із Законом  N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 ) 

8) розроблення та здійснення заходів щодо  матеріально-технічного забезпечення 

діяльності комунальних  аварійно-рятувальних служб; ( Пункт "а" частини першої статті 

38  доповнено підпунктом 8 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 )  від 29.05.2001 ) 

9) організація в установленому порядку навчання особового  складу комунальних 

аварійно-рятувальних служб та  аварійно-рятувальних служб громадських організацій; ( 

Пункт "а"  частини першої статті 38 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом  N 2470-III 

( 2470-14 ) від 29.05.2001 ) 

10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів,  нагромаджених у 

процесі документування службових, трудових або  інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб на відповідній  території, та інших архівних документів, що не належать до  

Національного архівного фонду; ( Пункт "а" частини першої статті  38 доповнено 

підпунктом 10 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 )  від 06.03.2003 )   

б) делеговані повноваження: 

1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень  громадян, здійснення 

контролю за станом цієї роботи на  підприємствах, в установах та організаціях незалежно 

від форм  власності; 

2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів  відповідно до закону 

щодо забезпечення державного і громадського  порядку, життєдіяльності підприємств, 

установ та організацій,  врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження  

матеріальних цінностей; ( Підпункт 2 пункту "б" частини першої  статті 38 в редакції 

Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 

3) вирішення відповідно до закону питань про проведення  зборів, мітингів, 

маніфестацій і демонстрацій, спортивних,  видовищних та інших масових заходів; 

здійснення контролю за  забезпеченням при їх проведенні громадського порядку; 

3-1) погодження проекту плану проведення потенційно  небезпечних заходів в умовах 

присутності цивільного населення за  участю особового складу Збройних Сил України, 

інших військових  формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і  

військової техніки; взаємодія з органами військового управління  під час планування та 

проведення таких заходів з метою запобігання  і недопущення надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків  відповідно до закону; ( Пункт "б" частини першої статті 38  

доповнено підпунктом 3-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 )  від 03.02.2004 ) 

4) розгляд справ про адміністративні правопорушення,  віднесені законом до їх 

відання; утворення адміністративних  комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, 

спрямування  їх діяльності; 
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5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до  їх відання, реєстрація 

актів громадянського стану (за винятком  виконавчих органів міських (крім міст 

обласного значення) рад); 

( Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 із змінами,  внесеними згідно із 

Законом N 1366-XIV ( 1366-14 ) від  11.01.2000 ) 

6) здійснення в установленому порядку державної реєстрації  підприємств та інших 

суб'єктів підприємницької діяльності,  розташованих на відповідній території, а також 

положень про  організації орендарів; 

7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань  громадян, органів 

територіальної самоорганізації населення, які  створюються і діють відповідно до 

законодавства.   

2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст  районного значення) рад, 

крім повноважень, зазначених у пункті "б"  частини першої цієї статті, належить: 

1) утворення служб у справах дітей та спостережної,  спрямування їх діяльності; { 

Пункт 1 частини другої статті 38 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V ( 609-

16 ) від  07.02.2007 } 

2) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні  додержання правил паспортної 

системи; 

3) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства  внутрішніх справ 

України питань щодо створення належних умов для  служби та відпочинку особовому 

складу органів внутрішніх справ; 

4) зберігання документів Національного архівного фонду, що  мають місцеве 

значення, і управління архівною справою та  діловодством на відповідній території; ( 

Частину другу статті 38  доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від  

06.03.2003 ) 

5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру  виборців відповідно до 

закону. { Частину другу статті 38 доповнено  пунктом 5 згідно із Законом N 698-V ( 698-

16 ) від 22.02.2007 }     

{ Частина третя статті 38 втратила чинність у зв'язку з  втратою чинності 

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на  підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 

03.06.2008 }     

Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної   первинної правової 

допомоги   

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських  рад у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги  належать такі власні (самоврядні) 

повноваження:   

1) утворення в установленому порядку установ з надання  безоплатної первинної 

правової допомоги з урахуванням потреб  територіальної громади;   

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо  утворення установ з 

надання безоплатної первинної правової  допомоги, вирішення питань про чисельність 

працівників таких  установ, про витрати на їх утримання, здійснення  матеріально-

технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх  функціонування необхідних 

приміщень;   
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3) забезпечення координації діяльності установ з надання  безоплатної первинної 

правової допомоги на території відповідної  адміністративно-територіальної одиниці;   

4) здійснення фінансування установ з надання безоплатної  первинної правової 

допомоги та контролю за використанням коштів  такими установами за призначенням;   

5) розгляд письмових звернень про надання безоплатної  первинної правової 

допомоги та надання такої допомоги з питань, що  належать до їх компетенції, відповідно 

до закону;   

6) надання роз'яснень положень законодавства та консультацій  щодо порядку 

звернення про надання безоплатної вторинної правової  допомоги;   

7) забезпечення особистого прийому осіб для надання  безоплатної первинної 

правової допомоги;   

8) залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та  юридичних осіб приватного 

права до надання безоплатної первинної  правової допомоги;   

9) координація діяльності з місцевими органами виконавчої  влади та 

територіальними органами центральних органів виконавчої  влади щодо надання 

безоплатної первинної правової допомоги;   

10) надання документів та інших матеріалів або їх копій,  необхідних у зв'язку з 

наданням безоплатної вторинної правової  допомоги;   

11) організація семінарів, конференцій з питань безоплатної  первинної правової 

допомоги.   

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад  взаємодіють з центрами з 

надання безоплатної вторинної правової  допомоги та надають їм сприяння в межах своїх 

повноважень. 

{ Закон доповнено статтею 38-1 згідно із Законом N 3460-VI  ( 3460-17 ) від 

02.06.2011 }   

Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними   нагородами України   

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають  клопотання 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм  власності і вносять у 

встановленому порядку до відповідних органів  виконавчої влади подання про 

нагородження державними нагородами  України. 

( Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2419-III  ( 2419-14 ) від 

17.05.2001 )     

Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських,   селищних, міських рад   

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім  повноважень, 

передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм  законом повноваження.   

Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та   їх виконавчих 

органів     

1. Питання організації управління районами в містах належать  до компетенції 

міських рад.   

2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх  виконавчі органи відповідно до 

Конституції ( 254к/96-ВР ) та  законів України здійснюють управління рухомим і 

нерухомим майном  та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності  
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територіальних громад районів у містах, формують, затверджують,  виконують відповідні 

бюджети та контролюють їх виконання, а також  здійснюють інші повноваження, 

передбачені цим Законом, в обсягах і  межах, що визначаються міськими радами. { 

Частина друга статті 41  із змінами, внесеними згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від  

04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами  N 2285-IV ( 2285-15 ) від 

23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від  25.03.2005; дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із 

Законом  N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007  рік згідно із 

Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; із  змінами, внесеними згідно із Законами N 

107-VI ( 107-17 ) від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням  

Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,  N 309-VI ( 309-17 ) 

від 03.06.2008 }   

3. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх  виконавчих органів 

визначаються відповідними міськими радами за  узгодженням з районними у містах 

радами з урахуванням  загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних  

громад районів у містах.   

4. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у  місті рад та їх 

виконавчих органів не може змінюватися міською  радою без згоди відповідної районної у 

місті ради протягом даного  скликання.   

5. Порядок формування, структура, форми діяльності районних у  містах рад та їх 

органів визначаються відповідно до цього та інших  законів.   

Глава 3. Сільський, селищний, міський голова   

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського   голови   

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови  починаються з моменту 

оголошення відповідною сільською, селищною,  міською виборчою комісією на 

пленарному засіданні ради рішення про  його обрання. Повноваження сільського, 

селищного, міського голови  закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної 

сільської,  селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих  виборах, або, 

якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду  іншої особи, обраної на наступних 

місцевих виборах, крім випадків  дострокового припинення його повноважень відповідно 

до частин  першої та другої статті 79 цього Закону. 

{ Частина перша статті 42 в редакції Законів N 2055-IV ( 2055-15 )  від 06.10.2004, N 

806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }   

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського  голови у зв'язку з 

достроковим припиненням його повноважень або  його смерті, а також у разі 

неможливості здійснення ним своїх  повноважень повноваження сільського, селищного, 

міського голови  здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради.  

Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює  зазначені повноваження з 

моменту дострокового припинення  повноважень сільського, селищного, міського голови і 

до моменту  початку повноважень сільського, селищного, міського голови,  обраного на 

позачергових виборах відповідно до закону, або до дня  відкриття першої сесії відповідної 

сільської, селищної, міської  ради, обраної на чергових місцевих виборах. 

{ Частина друга статті 42 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть  бути припинені 

достроково у випадках, передбачених статтею 79  цього Закону, що має наслідком 

звільнення його з посади. Не пізніш  як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади 

або смерті  сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час  відповідно до 
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закону здійснює повноваження сільського, селищного,  міського голови, звертається до 

Верховної Ради України з  клопотанням щодо призначення позачергових виборів 

сільського,  селищного, міського голови. 

{ Частина статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2055-IV ( 2055-15 ) 

від 06.10.2004; в редакції Закону N 806-VI  ( 806-17 ) від 25.12.2008 }   

4. Сільський, селищний, міський голова: 

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень  органів виконавчої 

влади на відповідній території, додержання  Конституції та законів України, виконання 

актів Президента України  та відповідних органів виконавчої влади; 

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу  відповідної ради та її 

виконавчого комітету; 

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на  посаду секретаря ради; 

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і  персональний склад 

виконавчого комітету відповідної ради; { Щодо  зупинення та відновлення дії пункту 5 

додатково див. Закони  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від  15.03.2007 

} 

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури  виконавчих органів ради, 

апарату ради та її виконавчого комітету,  їх штатів, встановлених відповідно до типових 

штатів, затверджених  Кабінетом Міністрів України; { Пункт 6 частини статті 42 в  

редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано  неконституційною 

згідно з Рішенням Конституційного Суду  N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони  N 489-V ( 489-

16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від  15.03.2007 } 

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого  комітету; 

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок  денний сесій ради і 

головує на пленарних засіданнях ради; 

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм  соціально-економічного 

та культурного розвитку, цільових програм з  інших питань самоврядування, місцевого 

бюджету та звіту про його  виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її 

відання;  оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх  виконання; 

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників  відділів, управлінь та інших 

виконавчих органів ради, підприємств,  установ та організацій, що належать до 

комунальної власності  відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних,  

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; ( Пункт  десятий частини статті 42 

із змінами, внесеними згідно із Законом  N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000 ) 

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму,  відповідної ради, її 

виконавчого комітету; 

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише  за призначенням, 

визначеним радою; ( Пункт 13 частини статті 42 із  змінами, внесеними згідно із Законом 

N 2813-IV ( 2813-15 ) від  06.09.2005 ) 
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14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий  комітет у відносинах з 

державними органами, іншими органами  місцевого самоврядування, об'єднаннями 

громадян, підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форм власності,  

громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до  законодавства; 

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших  органів місцевого 

самоврядування, місцевих органів виконавчої  влади, підприємств, установ та організацій, 

які обмежують права та  інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її  

органів; 

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її  виконавчого комітету 

договори відповідно до законодавства, а з  питань, віднесених до виключної компетенції 

ради, подає їх на  затвердження відповідної ради; 

17) веде особистий прийом громадян; 

18) забезпечує на відповідній території додержання  законодавства щодо розгляду 

звернень громадян та їх об'єднань;   

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної  політики у сфері 

господарської діяльності в межах та у спосіб,  встановлені Законом України "Про засади 

державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ); { Частину  

четверту статті 42 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 

01.07.2010 }   

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування,  визначені цим та іншими 

законами, якщо вони не віднесені до  виключних повноважень ради або не віднесені 

радою до відання її  виконавчих органів; 

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;     

{ Пункт 21 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з  втратою чинності 

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на  підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 

03.06.2008 }     

{ Пункт 22 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з  втратою чинності 

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на  підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 

03.06.2008 }   

( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні  

Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )   

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну  відповідальність за 

здійснення наданих йому законом повноважень.  ( Офіційне тлумачення положень 

частини статті 42 див. в Рішенні  Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 

06.07.99 )   

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний,  міський голова є 

підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед  територіальною громадою, 

відповідальним - перед відповідною радою,  а з питань здійснення виконавчими органами 

ради повноважень  органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним  

органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова  щорічно звітує 

відповідно сільській, селищній, міській раді про  здійснення державної регуляторної 

політики у сфері господарської  діяльності виконавчими органами відповідної ради. 

{ Частина шоста статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2388-VI ( 

2388-17 ) від 01.07.2010 }  ( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в 

Рішенні  Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )   
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7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу  на рік звітує про свою 

роботу перед територіальною громадою на  відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу 

не менше половини  депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова  

зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих  органів ради у будь-який 

визначений ними термін. 

( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні  

Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )   

Глава 4. Повноваження районних і обласних рад   

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними   радами виключно на 

їх пленарних засіданнях   

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради  вирішуються такі 

питання: 

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної  ради та першого 

заступника, заступника голови обласної ради,  звільнення їх з посади; { Пункт 1 частини 

першої статті 43 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17 ) від  

25.12.2008 } 

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій  ради, зміна їх складу, 

обрання голів комісій; 

3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення  про неї; 

4) затвердження за пропозицією голови ради структури  виконавчого апарату ради, 

його чисельності, встановленої  відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом 

Міністрів  України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;  { Пункт 4 

частини першої статті 43 в редакції Закону N 107-VI  ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну 

визнано неконституційною згідно  з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( 

v010p710-08 ) від  22.05.2008 } 

{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 4 додатково див. Закони  N 489-V ( 489-

16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від  15.03.2007 } 

5) затвердження регламенту ради; 

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті  32 Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у  сфері господарської діяльності" ( 1160-15 

), заслуховування звіту  про його виконання; { Пункт 6 частини першої статті 43 із 

змінами,  внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради,  призначення і звільнення 

їх керівників; 

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників  органів, які рада утворює, 

обирає та призначає; 

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них; 

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень  депутата ради в 

порядку, встановленому законодавством; 

11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення  щодо проведення 

консультативного опитування з питань, які  стосуються їх спільних інтересів; 
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13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо  організації проведення 

всеукраїнських референдумів та виборів  органів державної влади і місцевого 

самоврядування; 

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,  опис та порядок 

використання символіки району, області; 

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до  асоціацій та інших форм 

добровільних об'єднань органів місцевого  самоврядування, що представляють спільні 

інтереси територіальних  громад, а також про вихід із них; 

16) затвердження програм соціально-економічного та  культурного розвитку 

відповідно району, області, цільових програм  з інших питань, заслуховування звітів про 

їх виконання; 

17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів,  внесення змін до них, 

затвердження звітів про їх виконання; 

18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді  дотацій, субвенцій 

відповідно між районними бюджетами, місцевими  бюджетами міст обласного значення, 

сіл, селищ, міст районного  значення; 

19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про  продаж, передачу в оренду, 

концесію або під заставу об'єктів  комунальної власності, які забезпечують спільні 

потреби  територіальних громад і перебувають в управлінні районних,  обласних рад, а 

також придбання таких об'єктів в установленому  законом порядку; ( Пункт 19 частини 

першої статті 43 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 

) 

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо  управління об'єктами 

спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст, районів у містах, що 

перебувають в управлінні  районних і обласних рад; призначення і звільнення їх 

керівників; 

21) вирішення відповідно до закону питань регулювання  земельних відносин; 

22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу  на спеціальне 

використання природних ресурсів відповідно  районного, обласного значення, а також про 

скасування такого  дозволу; 

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами,  призначеними для 

задоволення питних, побутових та інших потреб  населення, зон санітарної охорони 

джерел водопостачання, обмеження  або заборони використання підприємствами питної 

води у промислових  цілях; 

24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів  природно-заповідного 

фонду місцевого значення та інших територій,  що підлягають особливій охороні; 

внесення пропозицій до  відповідних державних органів про оголошення природних та 

інших  об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову  цінність, 

пам'ятками історії або культури, які охороняються  законом; 

25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних,  міських рад рішень, 

пов'язаних зі створенням спеціальних вільних  та інших зон, зміною у статусі цих зон, 

внесення до відповідних  органів пропозицій з цих питань; 

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального  устрою в межах і в 

порядку, визначених законом; 
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27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним  адміністраціям 

окремих повноважень районних, обласних рад; 

28) заслуховування звітів голів місцевих державних  адміністрацій, їх заступників, 

керівників структурних підрозділів  місцевих державних адміністрацій про виконання 

програм  соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень  ради із 

зазначених питань, а також про здійснення місцевими  державними адміністраціями 

делегованих їм радою повноважень;  { Пункт 28 частини першої статті 43 із змінами, 

внесеними згідно  із Законом N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 

29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної  місцевої державної 

адміністрації; 

30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання  незаконними актів 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств,  установ та організацій, які обмежують 

права територіальних громад  у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження 

районних,  обласних рад та їх органів; 

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо  голови відповідної 

місцевої державної адміністрації; 

32) надання згоди на передачу об'єктів з державної  власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ,  міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права 

спільної  власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають  в управлінні 

районних, обласних рад, у державну власність, а також  щодо придбання об'єктів 

державної власності; ( Частину першу  статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом 

N 163-XIV  ( 163-14 ) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2182-III ( 

2182-14 ) від 21.12.2000 )     

{ Пункт 33 частини першої статті 43 втратив чинність у  зв'язку з втратою 

чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від  04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 

) від 03.06.2008 }     

{ Пункт 34 частини першої статті 43 втратив чинність у  зв'язку з втратою 

чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від  04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 

) від 03.06.2008 }     

35) затвердження відповідно до закону Положення про  помічника-консультанта 

депутата ради та опису посвідчення  помічника-консультанта депутата ради; ( Частину 

першу статті 43  доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від  

22.12.2005 )   

36) заслуховування інформації прокурорів та керівників  органів внутрішніх справ 

про стан законності, боротьби із  злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності  на відповідній території; { Частину першу статті 43 доповнено  

пунктом 36 згідно із Законом N 2389-VI ( 2389-17 ) від  01.07.2010 }   

37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які  надаються 

підприємствами, що перебувають у спільній власності  територіальних громад, 

представництво інтересів яких здійснює  відповідна районна чи обласна рада, а також 

суб'єктами  господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними  

майновими комплексами таких підприємств. { Частину першу статті 43  доповнено 

пунктом 37 згідно із Законом N 2404-VI ( 2404-17 ) від  01.07.2010 }   

2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на  пленарних засіданнях й 

інші питання, віднесені до їх відання цим  та іншими законами.   
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3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,  виключно на пленарних 

засіданнях обласних рад вирішуються такі  питання: 

1) затвердження відповідно до законодавства правил  благоустрою населених пунктів 

області; { Пункт 1 частини третьої  статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

3038-VI  ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 

2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з  питань боротьби зі 

стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які  передбачають за їх порушення 

адміністративну відповідальність;   

( Пункт 3 частини третьої статті 43 виключено на підставі  Закону N 703-IV ( 703-

15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з  01.01.2004 року )   

4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії  захисності, а також про поділ 

лісів за розрядами такс у випадках і  порядку, передбачених законом.     

{ Частина четверта статті 43 втратила чинність у зв'язку з  втратою чинності 

Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на  підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 

03.06.2008 }     

Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад   відповідним 

місцевим державним адміністраціям   

1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим  державним адміністраціям 

такі повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм  соціально-економічного та 

культурного розвитку відповідно районів  і областей, цільових програм з інших питань, а 

в місцях  компактного проживання національних меншин - також програм їх  

національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших  матеріалів з питань, 

передбачених цією статтею; забезпечення  виконання рішень ради; 

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та  культурного 

розвитку відповідно областей та загальнодержавних  програм економічного, науково-

технічного, соціального та  культурного розвитку України; 

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального  розвитку відповідної 

території, ефективного використання  природних, трудових і фінансових ресурсів; 

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої  влади фінансових 

показників і пропозицій до проекту Державного  бюджету України; 

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району,  області; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств,  установ та організацій, 

розташованих на відповідній території, і  населення, а також бюджетних коштів на 

будівництво, реконструкцію,  ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної 

і  виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи  щодо охорони 

праці та охорони навколишнього природного середовища;  ( Пункт 6 частини першої 

статті 44 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 ) 

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств,  установ та організацій, 

які не належать до комунальної власності,  до участі в обслуговуванні населення 

відповідної території,  координація цієї роботи; 

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого  пасажирського транспорту 

незалежно від форм власності, узгодження  цих питань стосовно транзитного 

пасажирського транспорту; 
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9) підготовка питань про визначення у встановленому законом  порядку території, 

вибір, вилучення (викуп) і надання землі для  містобудівних потреб, визначених 

містобудівною документацією; 

10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток  історії та культури, 

архітектури і містобудування,  палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, 

природних  заповідників місцевого значення; 

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних  програм відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, що  затверджуються сільськими, селищними, 

міськими радами; 

12) видача замовникам відповідно до законодавства  містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок за межами  населених пунктів; { Пункт 12 частини першої 

статті 44 в редакції  Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 } 

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки,  усіх видів освіти, 

охорони здоров'я, культури, фізичної культури і  спорту, туризму; сприяння відродженню 

осередків традиційної  народної творчості, національно-культурних традицій населення,  

художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок,  національно-культурних товариств, 

асоціацій, інших громадських та  неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, 

охорони  здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді; 

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо  організації 

територій і об'єктів природно-заповідного фонду  місцевого значення та інших територій, 

що підлягають особливій  охороні; внесення пропозицій до відповідних державних 

органів щодо  оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну,  історичну, 

культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або  культури, які охороняються 

законом; 

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій 

відповідно до закону, інформування про них  населення, залучення в установленому 

законом порядку до цих робіт  підприємств, установ та організацій, а також населення; ( 

Пункт 15  частини першої статті 44 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від  19.06.2003 ) 

16) координація на відповідній території діяльності місцевих  землевпорядних 

органів; 

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять  у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва, 

пов'язаних із вилученням (викупом)  земельних ділянок; 

18) забезпечення виконання заходів з відстеження  результативності регуляторних 

актів, прийнятих районними,  обласними радами. ( Частина перша статті 44 із змінами, 

внесеними  згідно із Законом N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.09.2003 - набирає  чинності з 

15.01.2004 року )   

2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті,  обласні ради делегують 

обласним державним адміністраціям такі  повноваження: 

1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань  підприємствами, установами 

та організаціями, що надходять на  розвиток шляхів загального користування в області; 

2) погодження у випадках, передбачених законом, з  відповідними сільськими, 

селищними, міськими радами питань щодо  розподілу коштів за використання природних 

ресурсів, які надходять  до фондів охорони навколишнього природного середовища; 
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3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до  категорії захисності, а також 

про поділ лісів за розрядами такс у  випадках і порядку, передбачених законом; 

4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про  заборону використання 

окремих природних ресурсів загального  користування; 

5) визначення відповідно до законодавства режиму використання  територій 

рекреаційних зон; 

6) затвердження для підприємств, установ та організацій,  розташованих на 

відповідній території, лімітів викидів і скидів  забруднюючих речовин у довкілля та 

лімітів розміщення відходів у  випадках, передбачених законом.     

Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування   

Стаття 45. Порядок формування рад   

1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її  створення), районна, обласна 

рада складається з депутатів, які  обираються жителями відповідного села, селища, міста, 

району в  місті, району, області на основі загального, рівного і прямого  виборчого права 

шляхом таємного голосування. 

{ Частина перша статті 45 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   

2. Порядок організації і проведення виборів депутатів  визначається законом.   

3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до  закону про вибори.   

4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як  двох третин депутатів 

від загального складу ради. { Частина  четверта статті 45 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 812-V  ( 812-16 ) від 22.03.2007 }   

5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до  обрання необхідної 

кількості депутатів продовжує здійснювати  повноваження рада попереднього скликання.   

6. У разі дострокового припинення повноважень деяких  депутатів, внаслідок чого до 

складу ради входить менш як дві  третини депутатів, до обрання необхідної кількості 

депутатів така  рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів  від 

загального складу ради. { Частина шоста статті 45 із змінами,  внесеними згідно із 

Законом N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 }   

7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових  місцевих виборах, 

визначається Конституцією України  ( 254к/96-ВР ). 

{ Частина сьома статті 45 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   

8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових,  повторних або перших 

виборах, закінчуються в день відкриття першої  сесії відповідної ради, обраної на 

наступних (чергових або  позачергових) виборах. 

{ Статтю 45 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 806-VI  ( 806-17 ) від 

25.12.2008 }   

Стаття 46. Сесія ради   

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її  створення), районна, обласна 

рада проводить свою роботу сесійно.  Сесія складається з пленарних засідань ради, а 

також засідань  постійних комісій ради.   
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2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради  скликається 

відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш  як через два тижні після 

реєстрації новообраних депутатів ради в  кількості, яка забезпечує повноважність складу 

ради відповідно до  статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії  

відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який  інформує раду про 

підсумки виборів депутатів, а також про підсумки  виборів відповідно сільського, 

селищного, міського голови. З  моменту визнання повноважень депутатів ради нового 

скликання та  новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до  статті 

42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої  сесії новообраний голова.   

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний  сільський, селищний, 

міський голова не обраний, про що на сесії  ради інформує голова територіальної виборчої 

комісії, рада обирає  тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох -  п'яти 

осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на  пленарних засіданнях ради до 

обрання секретаря ради. З часу  обрання секретаря ради він головує на пленарних 

засіданнях ради.  { Частина друга статті 46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від  

22.03.2007 }   

3. Першу сесію новообраної районної у місті, районної,  обласної ради скликає 

відповідна територіальна виборча комісія не  пізніш як через два тижні після реєстрації 

новообраних депутатів  ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради  

відповідно до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання  першої сесії відкриває 

голова зазначеної територіальної виборчої  комісії, який інформує раду про підсумки 

виборів депутатів. З  моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання 

рада  обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не  більше п'яти осіб - 

представників партій (блоків), які набрали  найбільшу кількість голосів на виборах. Члени 

тимчасової президії  почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання 

голови  ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради  відповідно до 

вимог цього Закону та регламенту ради. 

{ Частина третя статті 46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від  22.03.2007 }   

4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної,  міської - відповідно 

сільським, селищним, міським головою;  районної у місті, районної, обласної - головою 

відповідної ради.   

5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше  одного разу на квартал, а 

з питань відведення земельних ділянок та  надання документів дозвільного характеру у 

сфері господарської  діяльності - не рідше ніж один раз на місяць. 

{ Частина п'ята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами  N 2806-IV ( 

2806-15 ) від 06.09.2005, N 4154-VI ( 4154-17 ) від  09.12.2011 }   

6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного,  міського голови, голови 

районної у місті, районної, обласної ради  або неможливості його скликати сесію ради 

сесія скликається:  сільської, селищної, міської ради - секретарем сільської,  селищної, 

міської ради; районної у місті, районної, обласної ради  - відповідно заступником голови 

районної у місті, районної ради чи  першим заступником, заступником голови обласної 

ради. { Абзац  перший частини шостої статті 46 із змінами, внесеними згідно із  Законом 

N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }   

У цих випадках сесія скликається: 

1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським  головою (головою 

районної у місті, районної, обласної ради) у  строки, передбачені цим Законом; 
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2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної  у місті, районної, 

обласної ради) без поважних причин не скликав  сесію у двотижневий строк після 

настання умов, передбачених  частиною сьомою цієї статті. 

{ Пункти 1-3 частини шостої статті 46 замінено пунктами 1 і 2  згідно із Законом N 

520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 }   

7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради  повинна бути також 

скликана за пропозицією не менш як однієї  третини депутатів від загального складу 

відповідної ради,  виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у  місті 

ради, а сесія районної, обласної ради - також за пропозицією  не менш як однієї третини 

депутатів від загального складу  відповідної ради або голови відповідної місцевої 

державної  адміністрації.   

8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій  та шостій цієї статті, у 

двотижневий строк не скликають сесію на  вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій 

цієї статті, або у  разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана  

депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну  третину складу ради, або 

постійною комісією ради. 

{ Частина восьма статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 520-VI ( 520-

17 ) від 18.09.2008 }   

9. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин  четвертої, шостої та 

восьмої цієї статті доводиться до відома  депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до 

сесії, а у  виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням  часу 

скликання, місця проведення та питань, які передбачається  внести на розгляд ради. 

{ Частина дев'ята статті 46 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 520-VI ( 520-

17 ) від 18.09.2008 }   

10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде  відповідно сільський, 

селищний, міський голова, а у випадках,  передбачених частиною шостою цієї статті, - 

секретар ради; сесію  районної у місті, районної, обласної ради - голова ради або  

відповідно заступник голови районної у місті, районної ради чи  перший заступник, 

заступник голови обласної ради. У випадку,  передбаченому частиною восьмою цієї 

статті, сесію відкриває за  дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, 

один  з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради -  один з депутатів цієї 

ради. 

{ Частина десята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 806-VI ( 806-

17 ) від 25.12.2008 }   

11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні  бере участь більше 

половини депутатів від загального складу ради.  { Частина одинадцята статті 46 із 

змінами, внесеними згідно із  Законом N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 }   

12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися  сільським, селищним, 

міським головою, постійними комісіями,  депутатами, виконавчим комітетом ради, 

головою місцевої державної  адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними 

зборами  громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до  закону є 

регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог  Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності" ( 1160-15 ). 

{ Частина дванадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 2388-VI 

( 2388-17 ) від 01.07.2010 }   
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13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент  роботи відповідної ради, а 

також положення про постійні комісії  ради.   

14. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання  голови та заступника 

(заступників) голови районної у місті,  районної, обласної ради, секретаря сільської, 

селищної, міської  ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення  

пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних  засіданнях, 

прийняття рішень ради про затвердження порядку денного  сесії та з інших процедурних 

питань, а також порядок роботи сесії  визначаються регламентом ради з урахуванням 

вимог Закону України  "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської  діяльності" ( 1160-15 ). До прийняття регламенту ради чергового  

скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому  скликанні. { Частина 

чотирнадцята статті 46 в редакції Закону  N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007, із змінами, 

внесеними згідно із  Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }   

15. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради,  прийняті нею рішення 

підписуються особисто сільським, селищним,  міським головою, районної у місті, 

районної, обласної ради -  головою відповідної ради, у разі їх відсутності - відповідно  

секретарем сільської, селищної, міської ради, відповідно  заступником голови районної у 

місті, районної ради чи першим  заступником, заступником голови обласної ради, а у 

випадку,  передбаченому частинами сьомою та восьмою цієї статті, - депутатом  ради, 

який за дорученням депутатів головував на її засіданні. 

{ Частина п'ятнадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 520-VI ( 

520-17 ) від 18.09.2008, N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   

16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада  може прийняти рішення 

про проведення закритого пленарного  засідання.   

Стаття 47. Постійні комісії ради   

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з  числа її депутатів, для 

вивчення, попереднього розгляду і  підготовки питань, які належать до її відання, 

здійснення контролю  за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.   

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень  у складі голови і 

членів комісії. Всі інші питання структури  комісії вирішуються відповідною комісією.   

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані  сільський, селищний, міський 

голова, секретар сільської, селищної,  міської ради, голова районної у місті (у разі її 

створення),  районної, обласної ради, їх заступники.   

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною  ініціативою попередньо 

розглядають проекти програм  соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого 

бюджету,  звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання  про стан 

та розвиток відповідних галузей господарського і  соціально-культурного будівництва, 

інші питання, які вносяться на  розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та 

готують висновки  з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і  

співдоповідями.   

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб,  які пропонуються для 

обрання, затвердження, призначення або  погодження відповідною радою, готують 

висновки з цих питань.   

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно  заступника голови 

районної у місті, районної ради чи першого  заступника, заступника голови обласної ради, 

секретаря сільської,  селищної, міської ради або за власною ініціативою вивчають  
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діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому  комітету сільської, селищної, 

міської, районної у місті ради  органів, а також з питань, віднесених до відання ради, 

місцевих  державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх  філіалів і 

відділень незалежно від форм власності та їх посадових  осіб, подають за результатами 

перевірки рекомендації на розгляд їх  керівників, а в необхідних випадках - на розгляд 

ради або  виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у  місті ради; 

здійснюють контроль за виконанням рішень ради,  виконавчого комітету сільської, 

селищної, міської, районної у  місті ради. 

{ Частина шоста статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 806-VI ( 806-

17 ) від 25.12.2008 }   

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання,  та в порядку, визначеному 

законом, мають право отримувати від  керівників органів, підприємств, установ, 

організацій та їх  філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.   

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на  голову комісії. Голова 

комісії скликає і веде засідання комісії,  дає доручення членам комісії, представляє 

комісію у відносинах з  іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами,  

установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу  по реалізації 

висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності  голови комісії або неможливості ним 

виконувати свої повноваження з  інших причин його функції здійснює заступник голови 

комісії або  секретар комісії.   

9. Засідання постійної комісії скликається в міру  необхідності і є правомочним, якщо 

в ньому бере участь не менш як  половина від загального складу комісії.   

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні  комісії готують висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації  постійної комісії приймаються більшістю голосів 

від загального  складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його  відсутності - 

заступником голови або секретарем комісії. Протоколи  засідань комісії підписуються 

головою і секретарем комісії.   

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому  розгляду органами, 

підприємствами, установами, організаціями,  посадовими особами, яким вони адресовані. 

Про результати розгляду  і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у 

встановлений  ними строк.   

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів  рішень ради може 

створювати підготовчі комісії і робочі групи з  залученням представників громадськості, 

вчених і спеціалістів.  Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, 

можуть  за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови,  відповідно 

заступника голови районної у місті, районної ради чи  першого заступника, заступника 

голови обласної ради, секретаря  сільської, селищної, міської ради розглядатися 

постійними  комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними  комісіями 

на їх спільних засіданнях, підписуються головами  відповідних постійних комісій. 

{ Частина дванадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 806-VI ( 

806-17 ) від 25.12.2008 }   

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських  засадах. За рішенням 

обласних рад голови постійних комісій з  питань бюджету можуть працювати в раді на 

постійній основі.   

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними  перед нею.   
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15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок  організації роботи постійних 

комісій визначаються регламентом  відповідної ради та Положенням про постійні комісії, 

що  затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про  засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської  діяльності" ( 1160-15 ) щодо реалізації 

повноважень ради у  здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями  

відповідної ради. 

{ Частина п'ятнадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 2388-VI 

( 2388-17 ) від 01.07.2010 }   

Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради   

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які  обираються з числа її 

депутатів для здійснення контролю з  конкретно визначених радою питань, що належать 

до повноважень  місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і  

пропозиції на розгляд ради.   

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради,  її назву та завдання, 

персональний склад комісії та її голову  вважається прийнятим, якщо за це проголосувало 

не менше однієї  третини депутатів від загального складу ради.   

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться,  як правило, закриті. 

Депутати, які входять до складу тимчасової  контрольної комісії, та залучені комісією для 

участі в її роботі  спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати  

інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.   

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради  припиняються з моменту 

прийняття радою остаточного рішення щодо  результатів роботи цієї комісії, а також у 

разі припинення  повноважень ради, яка створила цю комісію.   

Стаття 49. Депутат ради   

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту  офіційного оголошення 

відповідною територіальною виборчою комісією  на сесії ради рішення про підсумки 

виборів та визнання повноважень  депутатів і закінчуються в день першої сесії ради 

нового  скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково  у 

випадках, передбачених законом.   

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади,  має всю повноту прав, 

що забезпечують його активну участь у  діяльності ради та утворюваних нею органів, несе 

обов'язки перед  виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат,  крім 

секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних  комісій ради.   

3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для  здійснення депутатських 

повноважень в інших, передбачених законом  випадках, депутат звільняється від 

виконання виробничих або  службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього 

заробітку за  основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською  

діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.   

4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради,  засідань постійної та інших 

комісій ради, до складу яких його  обрано.   

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини  пленарних засідань 

ради або засідань постійної комісії,  невиконання ним без поважних причин рішень і 

доручень ради та її  органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією  

про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.   
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6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які  розглядаються на сесіях 

ради, а також на засіданнях постійної та  інших комісій ради, до складу яких його обрано.   

7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради  та її органів, 

сільського, селищного, міського голови, керівників  органів, підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм  власності, розташованих або зареєстрованих на 

відповідній  території, а депутат міської (міста обласного значення), районної,  обласної 

ради - також до голови місцевої державної адміністрації з  питань, віднесених до відання 

ради.   

8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит,  зобов'язані дати усну чи 

письмову відповідь на запит на сесії ради  у строки і в порядку, встановлені радою 

відповідно до закону. За  результатами розгляду запиту рада приймає рішення.   

9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії  ради, або передані в 

письмовій формі головуючому на сесії,  розглядаються радою чи за її дорученням 

постійними комісіями ради  або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй 

органам  та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і  зауваження у 

строки, встановлені радою, і про вжиті заходи  повідомити депутатові та раді.   

10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними  документами, які 

зберігаються у відповідних органах місцевого  самоврядування, та робити виписки, 

копіювання цих документів.   

11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії  депутатської діяльності 

визначаються Конституцією України  ( 254к/96-ВР ), цим Законом, законом про статус 

депутата  ( 93-15 ), іншими законами.   

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради   

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді  на постійній основі. 

Секретар ради обирається радою з числа її  депутатів на строк повноважень ради за 

пропозицією відповідного  сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо  

кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш  як половиною 

депутатів від загального складу відповідної ради у  разі, якщо: { Абзац перший частини 

першої статті 50 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17 ) від 

25.12.2008 }   

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної,  міської ради, обраної на 

чергових виборах, не завершені вибори  відповідно сільського, селищного, міського 

голови;   

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради,  запропоновану 

відповідним сільським, селищним, міським головою;   

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії  сільської, селищної, міської 

ради відповідний сільський, селищний,  міський голова не вніс кандидатуру на посаду 

секретаря ради;   

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії  секретаря ради у зв'язку з 

достроковим припиненням його  повноважень відповідний сільський, селищний, міський 

голова не  вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;   

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності  посади відповідного 

сільського, селищного, міського голови у  зв'язку з достроковим припиненням його 

повноважень.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120704
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У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її  розгляд не менш як 

половиною депутатів від загального складу  відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї 

частини, наступну  пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний  

сільський, селищний, міський голова. 

{ Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2554-IV ( 

2554-15 ) від 21.04.2005; в редакції Закону N 520-VI  ( 520-17 ) від 18.09.2008 }   

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може  суміщати свою службову 

діяльність з іншою посадою, у тому числі на  громадських засадах займатися іншою 

оплачуваною (крім  викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики,  

інструкторської та суддівської практики із спорту) або  підприємницькою діяльністю. 

{ Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4711-VI ( 4711-

17 ) від 17.05.2012 }   

3. Секретар сільської, селищної, міської ради: 

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього  Закону, здійснює 

повноваження сільського, селищного, міського  голови; ( Частину третю статті 50 

доповнено пунктом 1 згідно із  Законом N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004 ) 

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною  шостою статті 46 цього 

Закону; повідомляє депутатам і доводить до  відома населення інформацію про час і місце 

проведення сесії ради,  питання, які передбачається внести на розгляд ради; 

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках,  передбачених частиною 

шостою статті 46 цього Закону; 

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на  розгляд ради; 

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і  населення, організує 

контроль за їх виконанням, забезпечує  офіційне оприлюднення рішень ради, які 

відповідно до закону є  регуляторними актами, а також документів, підготовлених у 

процесі  здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про  здійснення радою 

регуляторної діяльності; { Пункт 5 частини  третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно 

із Законом  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови  координує діяльність 

постійних та інших комісій ради, дає їм  доручення, сприяє організації виконання їх 

рекомендацій; 

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства  здійснення заходів, 

пов'язаних з підготовкою і проведенням  референдумів та виборів до органів державної 

влади і місцевого  самоврядування; 

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого  самоврядування офіційних 

документів, пов'язаних з місцевим  самоврядуванням відповідної територіальної громади, 

забезпечує  доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського  голови або відповідної 

ради інші питання, пов'язані з діяльністю  ради та її органів.   

4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно  здійснювати 

повноваження секретаря виконавчого комітету  відповідної ради.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2554-15/ed20120704
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5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради  можуть бути 

достроково припинені за рішенням відповідної ради.   

Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської,   районної у місті ради   

1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної  у місті (у разі її 

створення) ради є виконавчий комітет ради, який  утворюється відповідною радою на 

строк її повноважень. Після  закінчення повноважень ради, сільського, селищного, 

міського  голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет  здійснює свої 

повноваження до сформування нового складу  виконавчого комітету.   

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається  відповідною радою. 

Персональний склад виконавчого комітету  сільської, селищної, міської ради 

затверджується радою за  пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у  

місті ради - за пропозицією голови відповідної ради.   

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно  сільського, селищного, 

міського голови, районної у місті ради -  голови відповідної ради, заступника 

(заступників) сільського,  селищного, міського голови, голови районної у місті ради,  

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також  керівників відділів, 

управлінь та інших виконавчих органів ради,  інших осіб. Міська рада утворює у складі 

виконавчого комітету ради  орган з питань містобудування та архітектури. 

{ Частина третя статті 51 в редакції Закону N 862-IV ( 862-15 )  від 22.05.2003; із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI  ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }   

4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної,  міської ради входить також за 

посадою секретар відповідної ради.   

5. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської  ради відповідно 

сільський, селищний, міський голова, районної у  місті ради - голова відповідної ради. У 

виконавчому комітеті  сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням  

ради може здійснювати секретар відповідної ради.   

6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім  тих, хто працює у 

виконавчих органах ради на постійній основі, на  час засідань виконавчого комітету, а 

також для здійснення  повноважень в інших випадках звільняються від виконання 

виробничих  або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку  за 

основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням  обов'язків члена 

виконавчого комітету, за рахунок коштів  відповідного місцевого бюджету.   

7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і  працюють у ньому на 

постійній основі, поширюються вимоги щодо  обмеження сумісності їх діяльності з іншою 

роботою (діяльністю),  встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського  

голови.   

8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним  раді, що його утворила, а з 

питань здійснення ним повноважень  органів виконавчої влади - також підконтрольним 

відповідним  органам виконавчої влади.   

9. До складу виконавчого комітету сільської, селищної,  міської, районної у місті ради 

не можуть входити депутати  відповідної ради, крім секретаря ради.   

Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської,   селищної, міської, 

районної у місті ради   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/862-15/ed20120704
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1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної  у місті (у разі її 

створення) ради може розглядати і вирішувати  питання, віднесені цим Законом до 

відання виконавчих органів ради.   

2. Виконавчий комітет ради: 

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм  соціально-економічного і 

культурного розвитку, цільових програм з  інших питань, місцевого бюджету, проекти 

рішень з інших питань, що  вносяться на розгляд відповідної ради; 

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших  виконавчих органів ради, 

підприємств, установ та організацій, що  належать до комунальної власності відповідної 

територіальної  громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; 

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих  йому відділів, 

управлінь, інших виконавчих органів ради, а також  їх посадових осіб.   

3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про  розмежування 

повноважень між її виконавчим комітетом, відділами,  управліннями, іншими 

виконавчими органами ради та сільським,  селищним, міським головою в межах 

повноважень, наданих цим Законом  виконавчим органам сільських, селищних, міських 

рад.   

Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської,   селищної, міської, 

районної у місті ради   

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської,  селищної, міської, 

районної у місті (у разі її створення) ради є  його засідання. Засідання виконавчого 

комітету скликаються  відповідно сільським, селищним, міським головою (головою 

районної  у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості  здійснення ним цієї 

функції - заступником сільського, селищного,  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  (районної у місті ради - заступником голови ради) в міру  

необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є  правомочними, якщо в них бере 

участь більше половини від  загального складу виконавчого комітету.   

Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи   сільської, селищної, 

міської, районної у місті   ради   

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її  створення) рада у межах 

затверджених нею структури і штатів може  створювати відділи, управління та інші 

виконавчі органи для  здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих 

органів  сільських, селищних, міських рад. Організаційні засади реалізації  повноважень 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  щодо здійснення державної 

регуляторної політики визначаються  Законом України "Про засади державної 

регуляторної політики у  сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ). 

{ Частина перша статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2388-VI ( 

2388-17 ) від 01.07.2010 }   

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є  підзвітними і 

підконтрольними раді, яка їх утворила,  підпорядкованими її виконавчому комітету, 

сільському, селищному,  міському голові, голові районної у місті ради.   

3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів  ради призначаються на 

посаду і звільняються з посади сільським,  селищним, міським головою, головою районної 

у місті ради  одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням  з 

відповідними органами виконавчої влади.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/ed20120704
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4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи  ради затверджуються 

відповідною радою.   

Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради   

1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її  створення) ради обирається 

відповідною радою шляхом таємного  голосування з числа її депутатів на строк 

повноважень ради. 

{ Частина перша статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним  повноважень 

депутата ради відповідного скликання, крім випадків,  передбачених частинами четвертою 

та п'ятою цієї статті. Голова  ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним  

депутатських повноважень або повноважень голови. 

{ Частина друга статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може  мати інший 

представницький мандат, суміщати свою службову  діяльність з іншою роботою, у тому 

числі на громадських засадах  займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, 

наукової і творчої  діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської  

практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. 

{ Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4711-VI ( 

4711-17 ) від 17.05.2012 }   

4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може  бути звільнений з посади 

радою, якщо за його звільнення  проголосувало не менш як дві третини депутатів від 

загального  складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення  голови 

ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як  третини депутатів від 

загального складу ради.   

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком  припинення нею 

повноважень депутата цієї ради. 

{ Частина четверта статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   

5. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті  ради також вважаються 

достроково припиненими без припинення  повноважень депутата ради в разі:   

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про  складення ним 

повноважень голови ради;   

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його  діяльності з іншою 

роботою (діяльністю), встановлених законом;   

3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його  до адміністративної 

відповідальності за корупційне  правопорушення. { Частину п'яту статті 55 доповнено 

абзацом  четвертим згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }   

Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у  місті ради 

припиняються, а відповідна особа звільняється з посади  голови ради з дня прийняття 

відповідною радою рішення, яким  береться до відома зазначений факт. 

{ Частина п'ята статті 55 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   

6. Голова районної, обласної, районної у місті ради: 
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1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до  відома населення 

інформацію про час і місце проведення сесії ради,  питання, які передбачається внести на 

розгляд ради, веде засідання  ради; 

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на  її розгляд, доведення 

рішень ради до виконавців, організує  контроль за їх виконанням; 

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду  відповідно заступника голови 

районної, районної у місті ради чи  першого заступника, заступника голови обласної ради; 

вносить на  затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її  виконавчого 

апарату, витрат на їх утримання; { Пункт 3 частини  шостої статті 55 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 806-VI  ( 806-17 ) від 25.12.2008 } 

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних  комісій ради; 

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм  доручення, сприяє організації 

виконання їх рекомендацій; 

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними  своїх повноважень; 

7) організує відповідно до законодавства проведення  референдумів та виборів до 

органів державної влади і місцевого  самоврядування; 

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її  створення); 

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників  структурних підрозділів 

виконавчого апарату ради; 

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради; 

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та  її виконавчого 

апарату; 

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради; 

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде  особистий прийом 

громадян; 

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів,  обговорення громадянами 

проектів рішень ради, важливих питань  місцевого значення, вивчення громадської думки, 

оприлюднює рішення  ради; 

15) представляє раду у відносинах з державними органами,  іншими органами 

місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,  трудовими колективами, 

адміністрацією підприємств, установ,  організацій і громадянами, а також у зовнішніх 

відносинах  відповідно до законодавства; 

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання  незаконними актів місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств,  установ та організацій, які обмежують права 

територіальних громад  у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних,  

обласних рад та їх органів; 

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного  разу на рік, у тому числі 

про здійснення державної регуляторної  політики відповідно виконавчим апаратом 

районної, обласної ради,  районної у місті ради, а на вимогу не менш як третини депутатів 

-  у визначений радою термін; { Пункт 17 частини шостої статті 55 із  змінами, внесеними 

згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від  01.07.2010 } 

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.   
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7. Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах  своїх повноважень видає 

розпорядження.   

Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті   ради та перший заступник, 

заступник голови   обласної ради   

1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови  ради.   

Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови  ради.   

2. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її  створення) ради, перший 

заступник, заступник голови обласної ради  обираються відповідною радою в межах 

строку її повноважень з числа  депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і 

здійснюють свої  повноваження до припинення ними повноважень депутата ради  

відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх  повноважень у 

порядку, встановленому частинами третьою та  четвертою цієї статті.   

3. Повноваження заступника голови районної у місті, районної  ради, першого 

заступника, заступника голови обласної ради можуть  бути достроково припинені без 

припинення повноважень депутата  відповідної ради за рішенням відповідної ради, що 

приймається  шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх  

повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на  вимогу не менш як 

третини депутатів від загального складу ради або  голови ради.   

4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної  ради, першого 

заступника, заступника голови обласної ради також  вважаються достроково припиненими 

без припинення повноважень  депутата відповідної ради в разі: { Абзац перший частини 

четвертої  статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI  ( 4711-17 ) від 

17.05.2012 }   

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про  складення ним 

повноважень заступника (першого заступника) голови  ради;   

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його  діяльності з іншою 

роботою (діяльністю), встановлених законом.   

3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його  до адміністративної 

відповідальності за корупційне  правопорушення. { Частину четверту статті 56 доповнено 

абзацом  четвертим згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }   

Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови  ради 

припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким  береться до відома 

зазначений факт.   

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою  цієї статті, відповідна 

особа звільняється з посади заступника  (першого заступника) голови ради з дня 

припинення її повноважень.   

6. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший  заступник голови 

обласної ради здійснює повноваження голови  відповідної ради за відсутності голови ради 

на підставі його  розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради  

своїх обов'язків з інших причин.   

7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження  першого заступника 

голови обласної ради, у тому числі передбачені  частиною шостою цієї статті, за 

відсутності першого заступника  голови обласної ради або неможливості виконання ним 

своїх  обов'язків з інших причин.   
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8. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший  заступник, заступник 

голови обласної ради працюють у раді на  постійній основі. На них поширюються вимоги 

щодо обмеження  сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені  цим 

Законом для голови ради. 

{ Стаття 56 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }   

Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради   

1. Районна, обласна рада може утворити президію (колегію)  ради. Президія (колегія) 

ради є дорадчим органом ради, який  попередньо готує узгоджені пропозиції і 

рекомендації з питань, що  передбачається внести на розгляд ради. Президія (колегія) ради  

може приймати рішення, які мають дорадчий характер.   

2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради,  відповідно заступник голови 

районної, районної у місті ради чи  перший заступник, заступник голови обласної ради, 

голови постійних  комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і  фракцій. 

{ Частина друга статті 57 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   

3. Президія (колегія) ради діє на основі Положення про неї,  що затверджується 

радою.   

Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради   

1. Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує  здійснення радою 

повноважень, наданих їй Конституцією України, цим  та іншими законами.   

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове,  інформаційне, 

аналітичне, матеріально-технічне забезпечення  діяльності ради, її органів, депутатів, 

сприяє здійсненню  відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними  громадами, 

місцевими органами виконавчої влади, органами та  посадовими особами місцевого 

самоврядування. Виконавчий апарат  ради забезпечує виконання заходів з відстеження 

результативності  регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням  цієї 

ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з  відстеження результативності 

цих регуляторних актів не делеговано  відповідним місцевим державним адміністраціям. 

{ Частина друга статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2388-VI ( 2388-

17 ) від 01.07.2010 }   

3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його  структура, 

чисельність, визначена відповідно до типових штатів,  затверджених Кабінетом Міністрів 

України, та витрати на утримання  встановлюються радою за поданням її голови. { 

Частина третя статті  58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від  

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням  Конституційного Суду N 

10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  { Щодо зупинення та відновлення дії частини 

третьої додатково див.  Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від  

15.03.2007 }   

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова  відповідної ради.   

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого   самоврядування   

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші  акти у формі рішень. 

{ Офіційне тлумачення положень частини першої статті 59 див. в  Рішенні 

Конституційного Суду N 7-рп/2009 ( v007p710-09 ) від  16.04.2009 }   
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2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після  обговорення більшістю 

депутатів від загального складу ради, крім  випадків, передбачених цим Законом. При 

встановленні результатів  голосування до загального складу сільської, селищної, міської 

ради  включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере  участь у 

пленарному засіданні ради, і враховується його голос.   

3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі  поіменним) або таємним 

голосуванням. Таємне голосування  обов'язково проводиться у випадках, передбачених 

пунктами 4 і 16  статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього  Закону.   

4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний  строк з моменту його 

прийняття може бути зупинено сільським,  селищним, міським головою і внесено на 

повторний розгляд  відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у  

двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила  зауваження 

сільського, селищного, міського голови і підтвердила  попереднє рішення двома 

третинами депутатів від загального складу  ради, воно набирає чинності.   

5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають  чинності з дня їх 

офіційного оприлюднення, якщо радою не  встановлено більш пізній строк введення цих 

рішень у дію.   

6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної  у місті (у разі її 

створення) ради в межах своїх повноважень  приймає рішення. Рішення виконавчого 

комітету приймаються на його  засіданні більшістю голосів від загального складу 

виконавчого  комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою,  головою 

районної у місті ради.   

7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови  (голови районної у місті 

ради) з рішенням виконавчого комітету  ради він може зупинити дію цього рішення своїм 

розпорядженням та  внести це питання на розгляд відповідної ради.   

8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у  місті, районної, обласної 

ради в межах своїх повноважень видає  розпорядження.   

9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до  власної компетенції 

виконавчих органів ради, можуть бути скасовані  відповідною радою.   

10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з  мотивів їхньої 

невідповідності Конституції або законам України  визнаються незаконними в судовому 

порядку. 

{ Офіційне тлумачення положень частини десятої статті 59 див. в  Рішенні 

Конституційного Суду N 7-рп/2009 ( v007p710-09 ) від  16.04.2009 }   

11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування  доводяться до відома 

населення. На вимогу громадян їм може бути  видана копія відповідних актів органів та 

посадових осіб місцевого  самоврядування.   

12. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування,  які відповідно до 

закону є регуляторними актами, розробляються,  розглядаються, приймаються та 

оприлюднюються у порядку,  встановленому Законом України "Про засади державної 

регуляторної  політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ). 

{ Статтю 59 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом  N 2388-VI ( 2388-

17 ) від 01.07.2010 }   
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Розділ III 

МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 60. Право комунальної власності   

1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах  належить право 

комунальної власності на рухоме і нерухоме майно,  доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, землю, природні ресурси,  підприємства, установи та організації, в тому числі 

банки,  страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні  підприємств, 

житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади  культури, освіти, спорту, охорони 

здоров'я, науки, соціального  обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та 

нерухомі  об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права  комунальної власності, 

а також кошти, отримані від їх відчуження.  Спадщина, визнана судом відумерлою, 

переходить у власність  територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 

{ Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 997-V ( 997-16 

) від 27.04.2007 }   

2. Підставою для набуття права комунальної власності є  передача майна 

територіальним громадам безоплатно державою, іншими  суб'єктами права власності, а 

також майнових прав, створення,  придбання майна органами місцевого самоврядування в 

порядку,  встановленому законом.   

3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах  безпосередньо або через 

органи місцевого самоврядування можуть  об'єднувати на договірних засадах на праві 

спільної власності  об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих  

бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного  фінансування (утримання) 

комунальних підприємств, установ та  організацій і створювати для цього відповідні 

органи і служби.   

4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад  сіл, селищ, міст 

здійснюють управління об'єктами їхньої спільної  власності, що задовольняють спільні 

потреби територіальних громад.   

5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах  територіальних громад 

відповідно до закону здійснюють  правомочності щодо володіння, користування та 

розпорядження  об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі  

майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної  власності у постійне або 

тимчасове користування юридичним та  фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і 

купувати,  використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження,  

визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування  об'єктів, що 

приватизуються та передаються у користування і  оренду.   

6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права  комунальної власності 

визначаються відповідною радою. Доходи від  відчуження об'єктів права комунальної 

власності зараховуються до  відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на 

фінансування  заходів, передбачених бюджетами розвитку.   

7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого  самоврядування з 

об'єктами права комунальної власності, не повинні  ослаблювати економічних основ 

місцевого самоврядування, зменшувати  обсяг та погіршувати умови надання послуг 

населенню.   

8. Право комунальної власності територіальної громади  захищається законом на 

рівних умовах з правами власності інших  суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності 

не можуть бути  вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права  
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власності без згоди безпосередньо територіальної громади або  відповідного рішення ради 

чи уповноваженого нею органу, за  винятком випадків, передбачених законом.   

9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх  створення) ради мають право: 

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну  власність відповідних 

територіальних громад підприємств, установ  та організацій, їх структурних підрозділів та 

інших об'єктів, що  належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають  

важливе значення для забезпечення комунально-побутових і  соціально-культурних 

потреб територіальних громад; 

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень,  споруд, інших 

об'єктів, розташованих на відповідній території,  якщо вони можуть бути використані для 

забезпечення  комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних  

громад; 

3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних  адміністративно-

територіальних одиниць.   

Стаття 61. Місцеві бюджети   

1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах,  районах у містах (у 

разі їх створення) самостійно розробляють,  затверджують і виконують відповідні місцеві 

бюджети згідно з  Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ). 

{ Частина перша статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2457-VI ( 

2457-17 ) від 08.07.2010 }   

2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні  бюджети, які 

формуються з коштів державного бюджету для їх  відповідного розподілу між 

територіальними громадами або для  виконання спільних проектів та з коштів, залучених 

на договірних  засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних  соціально-

економічних та культурних програм, контролюють їх  виконання.   

3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів  здійснюють відповідні 

державні адміністрації згідно з Бюджетним  кодексом України ( 2456-17 ). 

{ Частина третя статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2457-VI ( 

2457-17 ) від 08.07.2010 }   

4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та  закріпленими за ними 

на стабільній основі законом  загальнодержавними доходами, а також правом самостійно 

визначати  напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до  закону.   

5. Втручання державних органів у процес складання,  затвердження і виконання 

місцевих бюджетів не допускається, за  винятком випадків, передбачених цим та іншими 

законами.   

Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих   бюджетів   

1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере  участь у формуванні 

доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль  за законним, доцільним, економним, 

ефективним витрачанням коштів  та належним їх обліком. Вона гарантує органам 

місцевого  самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення  

послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли  доходи від 

закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних  податків та зборів 

перевищують мінімальний розмір місцевого  бюджету, держава вилучає із місцевого 
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бюджету до державного  бюджету частину надлишку в порядку, встановленому 

Бюджетним  кодексом України ( 2456-17 ). 

{ Частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2457-VI ( 

2457-17 ) від 08.07.2010 }   

2. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на  основі фінансових 

нормативів бюджетної забезпеченості з  урахуванням економічного, соціального, 

природного та екологічного  стану відповідних територій виходячи з рівня мінімальних  

соціальних потреб, встановленого законом. 

{ Частина друга статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2457-VI ( 2457-

17 ) від 08.07.2010 }   

Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів   

1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних,  визначених законом, 

джерел та закріплених у встановленому законом  порядку загальнодержавних податків, 

зборів та інших обов'язкових  платежів.   

2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх  створення) 

формуються відповідно до обсягу повноважень, що  визначаються відповідними міськими 

радами.   

3. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним  кодексом України ( 

2456-17 ) та законом про Державний бюджет  України. 

{ Частина третя статті 63 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

4. Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або  спеціального фонду 

місцевого бюджету відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та 

закону про Державний  бюджет України. 

{ Частина четверта статті 63 в редакції Закону N 2457-VI  ( 2457-17 ) від 08.07.2010 

}   

5. У складі надходжень спеціального фонду місцевого бюджету  виділяються 

надходження бюджету розвитку, які формуються  відповідно до вимог Бюджетного 

кодексу України ( 2456-17 ). 

{ Частина п'ята статті 63 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій  та субвенцій, 

затверджуються у законі про Державний бюджет України  для кожного відповідного 

місцевого бюджету згідно з Бюджетним  кодексом України ( 2456-17 ). 

{ Частина шоста статті 63 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

7. Кошти, передані державою у вигляді дотацій та субвенцій,  можуть розподілятися 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим,  обласними, міськими (міст 

республіканського Автономної Республіки  Крим і міст обласного значення), районними 

радами між відповідними  місцевими бюджетами та використовуватися для фінансування 

спільних  проектів відповідних територіальних громад. 

{ Частина сьома статті 63 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів   

1. Видатки, які здійснюються органами місцевого  самоврядування на потреби 

територіальних громад, їх розмір і  цільове спрямування визначаються відповідними 
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рішеннями про  місцевий бюджет; видатки, пов'язані із здійсненням районними,  

обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів  територіальних громад, 

- відповідними рішеннями про районний та  обласний бюджети. 

{ Частина перша статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2457-VI ( 

2457-17 ) від 08.07.2010 }   

2. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх  створення) ради та їх 

виконавчі органи самостійно розпоряджаються  коштами відповідних місцевих бюджетів, 

визначають напрями їх  використання.   

3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні  адміністрації в цілях і 

обсягах, що затверджуються відповідними  радами.   

4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до  розмежування видатків 

між бюджетами, визначеного Бюджетним  кодексом України ( 2456-17 ), для виконання 

повноважень органів  місцевого самоврядування. 

{ Частина четверта статті 64 в редакції Закону N 2457-VI  ( 2457-17 ) від 08.07.2010 

}   

5. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та  спеціального фондів 

місцевого бюджету відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та 

закону про Державний  бюджет України. 

{ Частина п'ята статті 64 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

6. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету  виділяються витрати 

бюджету розвитку. 

{ Частина шоста статті 64 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм  соціально-

економічного розвитку відповідної території, пов'язаної  із здійсненням інвестиційної 

діяльності, здійснення інших заходів,  пов'язаних з розширеним відтворенням, а також на 

погашення  місцевого боргу. 

{ Частина сьома статті 64 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

Стаття 65. Використання вільного залишку коштів   місцевих бюджетів   

Перевищення залишку коштів загального фонду місцевого бюджету  над оборотним 

залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного  періоду становить вільний залишок 

коштів місцевих бюджетів, який  використовується на проведення витрат місцевого 

бюджету згідно із  змінами до рішення про місцевий бюджет. 

{ Стаття 65 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 ) від  08.07.2010 }   

Стаття 66. Збалансування місцевих бюджетів 

{ Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2457-VI ( 2457-17 ) від 

08.07.2010 }   

1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення  виконання органами 

місцевого самоврядування наданих їм законом  повноважень та забезпечення населення 

послугами не нижче рівня  мінімальних соціальних потреб.   

2. Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають  відповідати обсягу 

надходжень місцевого бюджету. 
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{ Частина друга статті 66 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

3. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевих  бюджетів і при цьому 

не забезпечується покриття видатків,  необхідних для здійснення органами місцевого 

самоврядування  наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами  

не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує  збалансування 

місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів  до відповідних місцевих 

бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій  відповідно до закону. 

{ Частина третя статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2457-VI ( 

2457-17 ) від 08.07.2010 }   

Стаття 67. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із   здійсненням органами 

місцевого самоврядування   повноважень органів виконавчої влади та   виконанням 

рішень органів державної влади 

{ Назва статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2457-VI ( 2457-17 ) від 

08.07.2010 }   

1. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого  самоврядування 

наданих законом повноважень органів виконавчої  влади у повному обсязі за рахунок 

закріплення за відповідними  місцевими бюджетами джерел доходів бюджету, надання 

трансфертів з  державного бюджету, а також передання органам місцевого  

самоврядування відповідних об'єктів державної власності. 

{ Частина перша статті 67 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

2. Рішення органів державної влади, які призводять до  додаткових видатків органів 

місцевого самоврядування, обов'язково  супроводжуються передачею їм необхідних 

фінансових ресурсів.  Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в  

межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого  самоврядування, що 

виникли внаслідок рішень органів державної  влади і попередньо не забезпечені 

відповідними фінансовими  ресурсами, компенсуються державою.   

Стаття 68. Утворення цільових фондів   

1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові  фонди, які є 

складовою спеціального фонду відповідного місцевого  бюджету.   

2. Порядок формування та використання цільових фондів  визначається положенням 

про ці фонди, що затверджується  відповідною місцевою радою. 

( Стаття 68 в редакції Закону N 2813-IV ( 2813-15 ) від  06.09.2005 )   

Стаття 69. Місцеві податки і збори   

1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового  кодексу України ( 

2755-17 ) встановлюють місцеві податки і збори.  Місцеві податки і збори зараховуються 

до відповідних місцевих  бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом 

України  ( 2456-17 ) з урахуванням особливостей, визначених Податковим  кодексом 

України ( 2755-17 ). 

{ Частина перша статті 69 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 )  від 02.12.2010 }     

{ Частину другу статті 69 виключено на підставі Закону  N 2756-VI ( 2756-17 ) від 

02.12.2010 }     

Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у   фінансово-кредитних 

відносинах   
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1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого  самоврядування можуть 

здійснювати місцеві запозичення та  отримувати позики місцевим бюджетам відповідно 

до вимог,  встановлених Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ). 

{ Частина перша статті 70 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 )  від 08.07.2010 }   

2. Органи місцевого самоврядування можуть створювати  комунальні банки та інші 

фінансово-кредитні установи, виступати  гарантами кредитів підприємств, установ та 

організацій, що  належать до комунальної власності відповідних територіальних  громад, 

здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів місцевих  бюджетів на депозитах з 

дотриманням вимог, встановлених Бюджетним  кодексом України ( 2456-17 ) та іншими 

законами України. 

{ Частина друга статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2457-VI ( 2457-

17 ) від 08.07.2010 }   

Розділ IV 

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ   МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та   посадових осіб   

1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого  самоврядування 

самостійно реалізують надані їм повноваження.   

2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права  втручатися в законну 

діяльність органів та посадових осіб  місцевого самоврядування, а також вирішувати 

питання, віднесені  Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами до  

повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування,  крім випадків 

виконання делегованих їм радами повноважень, та в  інших випадках, передбачених 

законом.   

3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань,  які зачіпають 

інтереси місцевого самоврядування, вона повинна  повідомити про це відповідні органи та 

посадових осіб місцевого  самоврядування.   

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають  право звертатися до 

суду щодо визнання незаконними актів місцевих  органів виконавчої влади, інших органів 

місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій, які обмежують права  

територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб  місцевого 

самоврядування.   

Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних   адміністрацій 

районним, обласним радам   

1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним  районним, обласним 

радам у виконанні програм  соціально-економічного і культурного розвитку, районних, 

обласних  бюджетів, підзвітними і підконтрольними у частині повноважень,  делегованих 

їм відповідними районними, обласними радами, а також у  виконанні рішень рад з цих 

питань.   

2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування  висловити недовіру 

голові відповідної місцевої державної  адміністрації, на підставі чого Президент України 

приймає рішення  і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь.   
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3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної  адміністрації висловили не 

менш як дві третини депутатів від  загального складу відповідної ради, Президент України 

приймає  рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.   

Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та   посадових осіб 

місцевого самоврядування   

1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови  районної в місті ради, 

виконавчого комітету сільської, селищної,  міської, районної у місті (у разі її створення) 

ради, прийняті в  межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма  

розташованими на відповідній території органами виконавчої влади,  об'єднаннями 

громадян, підприємствами, установами та  організаціями, посадовими особами, а також 

громадянами, які  постійно або тимчасово проживають на відповідній території.   

2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого  самоврядування 

керівники розташованих або зареєстрованих на  відповідній території підприємств, 

установ та організацій  незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих  

органів для подання інформації з питань, віднесених до відання  ради та її органів, 

відповіді на запити депутатів.   

3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та  організації, а також 

громадяни несуть встановлену законом  відповідальність перед органами місцевого 

самоврядування за  заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або  

бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та  посадових осіб 

місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих  їм повноважень.   

Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб   місцевого самоврядування   

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть  відповідальність за 

свою діяльність перед територіальною громадою,  державою, юридичними і фізичними 

особами.   

2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та  посадових осіб місцевого 

самоврядування визначаються Конституцією  України, цим та іншими законами.   

Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб   місцевого самоврядування 

перед територіальними   громадами   

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є  підзвітними, 

підконтрольними і відповідальними перед  територіальними громадами. Вони періодично, 

але не менш як два  рази на рік, інформують населення про виконання програм  соціально-

економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету,  з інших питань місцевого 

значення, звітують перед територіальними  громадами про свою діяльність.   

2. Територіальна громада у будь-який час може достроково  припинити повноваження 

органів та посадових осіб місцевого  самоврядування, якщо вони порушують Конституцію 

або закони  України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують  здійснення 

наданих їм законом повноважень.   

3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень  органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування територіальними  громадами визначаються цим та іншими 

законами.   

Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб   місцевого самоврядування 

перед державою   

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть  відповідальність у разі 

порушення ними Конституції або законів  України.   
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2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань  здійснення ними 

делегованих повноважень органів виконавчої влади є  підконтрольними відповідним 

органам виконавчої влади.   

Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб   місцевого самоврядування 

перед юридичними і   фізичними особами   

1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті  неправомірних 

рішень, дій або бездіяльності органів місцевого  самоврядування, відшкодовується за 

рахунок коштів місцевого  бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або  

бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок  їх власних коштів у 

порядку, встановленому законом.   

2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних  осіб, що виникають 

в результаті рішень, дій чи бездіяльності  органів або посадових осіб місцевого 

самоврядування, вирішуються в  судовому порядку.   

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради   

1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в  місті, районної, обласної 

ради можуть бути достроково припинені у  випадках: 

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції  України, цього та інших 

законів, прав і свобод громадян, ігноруючи  при цьому вимоги компетентних органів про 

приведення цих рішень у  відповідність із законом; 

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у  строки, встановлені цим 

Законом, або рада не вирішує питань,  віднесених до її відання.   

2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в  місті ради за наявності 

підстав, передбачених частиною першою цієї  статті, та в інших випадках можуть бути 

припинені достроково за  рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення 

місцевого  референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради  визначається 

законом про місцеві референдуми.   

3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської,  селищної, міської, 

районної в місті ради за рішенням місцевого  референдуму може бути порушене 

сільським, селищним, міським  головою, а також не менш як однією десятою частиною 

громадян, що  проживають на відповідній території і мають право голосу.   

4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї  статті, рішення суду про 

визнання актів ради незаконними,  висновків відповідного комітету Верховної Ради 

Верховна Рада  України може призначити позачергові вибори сільської, селищної,  

міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про  призначення Верховною 

Радою України позачергових виборів  сільської, селищної, міської, районної у місті, 

районної, обласної  ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським,  

селищним, міським головою, головою обласної, Київської,  Севастопольської міської 

державної адміністрації.   

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

6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої  місцевим референдумом 

прийнято рішення про дострокове припинення  повноважень, а також місцева рада, щодо 

якої Верховна Рада України  прийняла рішення про призначення позачергових виборів, 

продовжує  діяти до обрання нового складу відповідної ради. 

{ Частина шоста статті 78 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }   
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Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського,   селищного, міського 

голови 

{ Назва статті 79 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від  25.12.2008 }   

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови,  вважаються достроково 

припиненими у разі: { Абзац перший частини  першої статті 79 із змінами, внесеними 

згідно із Законом N 806-VI  ( 806-17 ) від 25.12.2008 } 

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про  складення ним 

повноважень голови; 

2) припинення його громадянства; 

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення  його до 

адміністративної відповідальності за корупційне  правопорушення; { Частину першу 

статті 79 доповнено пунктом 3-1  згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його  діяльності з іншою 

роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; 

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або  оголошення таким, що 

помер; 

6) його смерті.   

2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть  бути також 

достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або  закони України, права і 

свободи громадян, не забезпечує здійснення  наданих йому повноважень.   

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за  наявності підстав, 

передбачених частиною другою цієї статті,  можуть бути припинені достроково за 

рішенням місцевого референдуму  або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом 

таємного  голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від  загального 

складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму  щодо дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного,  міського голови визначається законом 

про місцеві референдуми. 

{ Частина третя статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 806-VI ( 806-

17 ) від 25.12.2008 }  { Щодо конституційності положень частини третьої статті 79 

див.  Рішення Конституційного Суду N 1-рп/2000 ( v001p710-00 ) від  09.02.2000 }   

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо  дострокового припинення 

повноважень сільського, селищного,  міського голови приймається сільською, селищною, 

міською радою як  за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої  

частини громадян, що проживають на відповідній території і мають  право голосу.   

5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій  сільського, 

селищного, міського голови незаконними, висновків  відповідного комітету Верховної 

Ради Верховна Рада України може  призначити позачергові вибори сільського, селищного, 

міського  голови. Питання про призначення Верховною Радою України  позачергових 

виборів сільського, селищного, міського голови може  порушуватись перед Верховною 

Радою України відповідною сільською,  селищною, міською радою, головою обласної, 

Київської,  Севастопольської міської державної адміністрації.   

6. Порядок проведення позачергових виборів сільського,  селищного, міського голови 

визначається законом про вибори.   
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7. Повноваження сільського, селищного, міського голови  припиняються достроково, 

а відповідна особа звільняється з посади:   

1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з  дня прийняття відповідною 

радою рішення, яким береться до відома  зазначений факт;   

2) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, - з  дня прийняття місцевим 

референдумом або відповідною радою рішення  про дострокове припинення повноважень;   

3) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з  моменту вступу на цю 

посаду іншої особи, обраної на наступних  виборах. 

{ Частина сьома статті 79 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )  від 25.12.2008 }     

{ Частину восьму статті 79 виключено на підставі Закону  N 806-VI ( 806-17 ) від 

25.12.2008 }   

( Офіційне тлумачення положень статті 79 див. в Рішенні  Конституційного Суду N 

21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )   

Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів   самоорганізації населення   

1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються  достроково у разі: 

1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної  у місті (у разі її 

створення) ради, її виконавчого комітету,  загальних зборів громадян або невиконання 

своїх повноважень; 

2) його саморозпуску.   

2. Рішення про дострокове припинення повноважень органу  самоорганізації 

населення приймається загальними зборами громадян,  що утворили даний орган, або 

відповідною радою.   

Розділ V 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття  інших 

законодавчих актів про місцеве самоврядування в Україні, а  також законів про міста Київ 

і Севастополь.   

2. Сільські, селищні, міські, районні в містах, районні,  обласні ради після набрання 

чинності цим Законом здійснюють  повноваження, передбачені Конституцією України і 

цим Законом. 

Районні у містах ради після набрання чинності цим Законом  здійснюють свої 

повноваження відповідно до закону. Обрання нового  складу цих рад проводиться в 

порядку, що передбачається цим та  іншими законами. 

Рішення про проведення референдумів територіальних громад  міст з районним 

поділом щодо утворення (неутворення) районних у  містах рад відповідно до статті 5 

цього Закону приймаються на  вимогу не менш як однієї десятої членів цих громад або 

половини  від загального складу депутатів відповідних міських рад. Рішення  міських рад 

з цього питання приймаються з урахуванням думки  районних у містах рад та членів 

територіальних громад цих міст.  Рішення територіальних громад міст з районним 

поділом або міських  рад із зазначеного питання повинні бути прийняті не пізніш як за  

шість місяців до дня проведення чергових виборів.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-17/ed20120704
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3. З набранням чинності цим Законом голови сільських,  селищних, міських рад 

набувають статусу сільських, селищних,  міських голів.   

4. До прийняття закону про вибори сільських, селищних,  міських голів вибори 

сільських, селищних, міських голів  проводяться в порядку, передбаченому Законом 

України "Про вибори  депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних  

у містах, обласних Рад" ( 3996-12 ).   

( Пункт 5 розділу V втратив чинність на підставі Закону  N 2493-III ( 2493-14 ) від 

07.06.2001 )   

6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний  устрій України у 

територіальних громадах, що складаються з жителів  кількох населених пунктів, вибори 

депутатів сільських, селищних,  міських рад, а також сільських, селищних, міських голів  

проводяться за нині діючим адміністративно-територіальним устроєм.   

7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний  устрій України 

територіальні громади села, селища, міста, що  добровільно об'єдналися в одну 

територіальну громаду, шляхом  місцевого референдуму можуть прийняти рішення про 

вихід з цієї  громади лише за умови наявності фінансово-матеріальної бази,  достатньої 

для забезпечення здійснення кожною з цих громад функцій  і повноважень місцевого 

самоврядування відповідно до цього Закону.   

8. Облік даних про кількість і склад територіальних громад та  органів місцевого 

самоврядування, подання їм методичної допомоги  здійснюються Верховною Радою 

України.   

9. Правові засади бюджетного процесу та міжбюджетних відносин  щодо місцевих 

бюджетів визначаються Бюджетним кодексом України  ( 2456-17 ). 

{ Пункт 9 розділу V в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 ) від  08.07.2010 }   

10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття  Конституції України 

у встановленому законодавством порядку  передане державою до комунальної власності  

адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших  законних підставах, 

крім майна, що відчужене у встановленому  законом порядку, є комунальною власністю 

відповідних  територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Майно, передане до комунальної власності областей і районів,  а також набуте на 

інших законних підставах, є спільною власністю  територіальних громад сіл, селищ, міст, 

управління яким відповідно  до Конституції України здійснюють районні та обласні ради 

або  уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна  здійснюється лише за 

рішенням власника або уповноваженого ним  органу. 

За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні,  обласні ради повинні 

приймати рішення про передачу до комунальної  власності відповідних територіальних 

громад окремих об'єктів,  спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх  

території і задовольняють колективні потреби виключно цих  територіальних громад. 

Правовий режим майна спільної власності територіальних громад  визначається 

законом. 

Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна  України у двомісячний 

строк з дня набрання чинності цим Законом  подають на розгляд Верховної Ради України 

проект закону про  комунальну власність.   

11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції  України та цього Закону 

у двомісячний термін після набрання  чинності цим Законом обирають голів рад (де ці 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3996-12/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2457-17/ed20120704


194 

 

посади суміщають  керівники місцевих державних адміністрацій) та утворюють  

виконавчий апарат рад, а також приймають рішення про делегування  повноважень 

відповідним місцевим державним адміністраціям.   

12. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного  опублікування. 

З дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність: 

Закон Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів  Української РСР та 

місцеве самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості  Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст.5; 

Відомості Верховної Ради  України, 1992 р., N 28, ст.387, N 31, ст.438, N 33, ст.475,  

ст.476; 1993 р., N 7, ст.54, N 17, ст.184, N 18, ст.189, N 19,  ст.199, N 26, ст.277; 1995 р., N 

22, ст.171; 1996 р., N 16,  ст.71); 

Закон України "Про формування місцевих органів влади і  самоврядування" ( 3917-12 

) (Відомості Верховної Ради України,  1994 р., N 22, ст.144, N 26, ст.217); 

Закон України "Про Представника Президента України"  ( 2167-12 ) (Відомості 

Верховної Ради України, 1992 р., N 23,  ст.335, N 31, ст.437; 1993 р., N 19, ст.197); 

Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію  Закону України 

"Про Представника Президента України"  ( 2168-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 

1992 р., N 23,  ст.336, N 31, ст.447, N 33, ст.485).     

Президент України  Л.КУЧМА   

м. Київ, 21 травня 1997 року   N 280/97-ВР 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/533-12/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3917-12/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2167-12/ed20120704
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2168-12/ed20120704
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Закон України «Про звернення громадян» 

(від 02.10.1996 № 393/96-ВР) 

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст.256 )  

 

{ Вводиться в дію Постановою ВР  

 N 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, N 47, ст.257 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 653-XIV ( 653-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.219  

 N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181  

 N 2384-IV ( 2384-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.200  

 N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 

N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }  

 

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами  України наданого їм 

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права  вносити в органи державної влади, 

об'єднання громадян відповідно  до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, 

викривати  недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і  громадських 

органів. Закон забезпечує громадянам України  можливості для участі в управлінні 

державними і громадськими  справами, для впливу на поліпшення роботи органів 

державної влади  і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій  

незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і  законних інтересів та 

відновлення їх у разі порушення.   

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Звернення громадян   

Громадяни України мають право звернутися до органів державної  влади, місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян, підприємств,  установ, організацій незалежно від 

форм власності, засобів  масової інформації, посадових осіб відповідно до їх  

функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та  пропозиціями, що стосуються їх 

статутної діяльності, заявою або  клопотанням щодо реалізації своїх соціально-

економічних,  політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про  їх 

порушення. 

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і  державної безпеки, а 

також особи рядового і начальницького складу  Державної кримінально-виконавчої 

служби України мають право  подавати звернення, які не стосуються їх службової 

діяльності. 

{ Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 1254-VI ( 1254-

17 ) від 14.04.2009 } 

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на  її території, мають 

таке ж право на подання звернення, як і  громадяни України, якщо інше не передбачено 

міжнародними  договорами.   

Стаття 2. Законодавство про звернення громадян   

Законодавство України про звернення громадян включає цей  Закон та інші акти 

законодавства, що видаються відповідно до  Конституції України та цього Закону.   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/394/96-%D0%B2%D1%80/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/653-14/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1294-15/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2384-15/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1254-17/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4054-17/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1254-17/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1254-17/ed20111231
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Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі   

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій  або усній формі 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і  скарги. 

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де  висловлюються порада, 

рекомендація щодо діяльності органів  державної влади і місцевого самоврядування, 

депутатів усіх рівнів,  посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання  

суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової  основи державного 

і громадського життя, соціально-культурної та  інших сфер діяльності держави і 

суспільства. 

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про  сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним  законодавством їх прав та інтересів або 

повідомлення про порушення  чинного законодавства чи недоліки в діяльності 

підприємств,  установ, організацій незалежно від форм власності, народних  депутатів 

України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також  висловлення думки щодо 

поліпшення їх діяльності. Клопотання -  письмове звернення з проханням про визнання за 

особою відповідного  статусу, прав чи свобод тощо. 

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист  законних інтересів 

громадян, порушених діями (бездіяльністю),  рішеннями державних органів, органів 

місцевого самоврядування,  підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, 

посадових  осіб.   

Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути   оскаржені   

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені,  належать такі у сфері 

управлінської діяльності, внаслідок яких:   

порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина  (групи громадян); 

створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і  законних інтересів чи 

свобод; 

незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або  його незаконно 

притягнуто до відповідальності.   

Стаття 5. Вимоги до звернення   

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого  самоврядування, 

підприємствам, установам, організаціям незалежно  від форм власності, об'єднанням 

громадян або посадовим особам, до  повноважень яких належить вирішення порушених у 

зверненнях питань. 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові,  місце проживання 

громадянина, викладено суть порушеного питання,  зауваження, пропозиції, заяви чи 

скарги, прохання чи вимоги. 

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і  записаним посадовою 

особою на особистому прийомі) чи письмовим,  надісланим поштою або переданим 

громадянином до відповідного  органу, установи особисто чи через уповноважену ним 

особу, якщо ці  повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне),  так і групою осіб 

(колективне). 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником  (заявниками) із зазначенням 

дати. 
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Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається  заявникові з 

відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять  днів від дня його надходження, 

крім випадків, передбачених  частиною першою статті 7 цього Закону.   

Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них   

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади,  місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій  незалежно від форм власності, 

об'єднань громадян, посадових осіб  українською чи іншою мовою, прийнятною для 

сторін. 

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них  оформляються відповідно до 

вимог законодавства про мови. Такі  рішення та відповіді можуть бути викладені в 

перекладі мовою  спілкування заявника.   

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення   

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому  порядку, 

підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. 

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з  посиланням на політичні 

погляди, партійну належність, стать, вік,  віросповідання, національність громадянина, 

незнання мови  звернення. 

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади,  місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами,  організаціями незалежно від форм 

власності, об'єднаннями громадян  або посадовими особами зверненні, не входять до їх 

повноважень,  воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за  належністю 

відповідному органу чи посадовій особі, про що  повідомляється громадянину, який подав 

звернення. У разі якщо  звернення не містить даних, необхідних для прийняття  

обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же  термін 

повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим  органам або посадовим 

особам, дії чи рішення яких оскаржуються.   

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню   

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не  підписане автором 

(авторами), а також таке, з якого неможливо  встановити авторство, визнається анонімним 

і розгляду не підлягає. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом  від одного і того ж 

громадянина з одного і того ж питання, якщо  перше вирішено по суті, а також ті 

звернення, терміни розгляду  яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення 

осіб,  визнаних судом недієздатними. 

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає  керівник органу, про 

що повідомляється особі, яка подала  звернення.   

Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання   звернення і 

неприпустимість примушування їх до   його подання   

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за  подання звернення до 

органів державної влади, місцевого  самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від  форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб за критику у  

зверненні їх діяльності та рішень. 
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Ніхто не може бути примушений до подання власного чи  підписання колективного 

звернення або участі в акціях на підтримку  звернень інших осіб чи організацій.   

Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у   зверненнях   

Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей  про особисте 

життя громадян без їх згоди чи відомостей, що  становлять державну або іншу таємницю, 

яка охороняється законом,  та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси  

громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина,  які не стосуються 

звернення. На прохання громадянина, висловлене в  усній формі або зазначене в тексті 

звернення, не підлягає  розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. 

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення  інформації, що міститься у 

зверненні, особам, які мають відношення  до вирішення справи.   

Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян   

Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і  пропозиціями щодо їх 

діяльності розглядаються цими об'єднаннями та  їх органами відповідно до статутів 

об'єднань, а заяви і скарги на  ущемлення чи порушення ними прав громадян - згідно з 

цим Законом.   

Стаття 12. Сфера застосування цього Закону   

Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і  скарг громадян, 

встановлений кримінально-процесуальним,  цивільно-процесуальним, трудовим 

законодавством, законодавством  про захист економічної конкуренції, законами України 

"Про  судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) та "Про доступ до судових  рішень" ( 3262-15 

), Кодексом адміністративного судочинства  України" ( 2747-15 ). 

{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 653-XIV  ( 653-14 ) від 

13.05.99, N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003,  N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }   

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян   

Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який  встановлюється 

Кабінетом Міністрів України ( 348-97-п ).   

Розділ II 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян   

Органи державної влади і місцевого самоврядування,  підприємства, установи, 

організації незалежно від форм власності,  об'єднання громадян, посадові особи 

зобов'язані розглянути  пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про 

результати  розгляду. 

Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв  Соціалістичної Праці, 

інвалідів Великої Вітчизняної війни  розглядаються першими керівниками державних 

органів, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій  особисто.   

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)   

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх  посадові особи, керівники 

та посадові особи підприємств, установ,  організацій незалежно від форм власності, 

об'єднань громадян, до  повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані  

об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них  факти, приймати рішення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/653-14/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1294-15/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4054-17/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF/ed20111231
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відповідно до чинного законодавства і  забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян 

про наслідки  розгляду заяв (клопотань). 

Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв  Соціалістичної Праці, інвалідів 

Великої Вітчизняної війни  розглядаються першими керівниками державних органів, 

органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій  особисто. 

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в  обов'язковому порядку 

дається тим органом, який отримав ці заяви і  до компетенції якого входить вирішення 

порушених у заявах  (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує  

його обов'язки. 

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві  (клопотанні), 

доводиться до відома громадянина в письмовій формі з  посиланням на Закон і 

викладенням мотивів відмови, а також із  роз'ясненням порядку оскарження прийнятого 

рішення.   

Стаття 16. Розгляд скарг громадян   

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу  місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації,  об'єднання громадян, засобів масової інформації, 

посадової особи  подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій  особі, що 

не позбавляє громадянина права звернутися до суду  відповідно до чинного 

законодавства, а в разі відсутності такого  органу або незгоди громадянина з прийнятим за 

скаргою рішенням -  безпосередньо до суду. 

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці,  інвалідів Великої 

Вітчизняної війни розглядаються першими  керівниками державних органів, органів 

місцевого самоврядування,  підприємств, установ і організацій особисто. 

Скарги на рішення загальних зборів членів колективних  сільськогосподарських 

підприємств, акціонерних товариств,  юридичних осіб, створених на основі колективної 

власності, а також  на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому 

порядку. 

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену  на це іншу особу. 

Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних  осіб подається їх законними 

представниками. 

Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням,  оформленим у 

встановленому законом порядку, може бути подана іншою  особою, трудовим колективом 

або організацією, яка здійснює  правозахисну діяльність. 

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії  рішень, які приймалися 

за його зверненням раніше, а також інші  документи, необхідні для розгляду скарги, які 

після її розгляду  повертаються громадянину.   

Стаття 17. Термін подання скарги   

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до  органу або посадовій 

особі вищого рівня протягом одного року з  моменту його прийняття, але не пізніше 

одного місяця з часу  ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з  

порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. 

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений  органом чи 

посадовою особою, що розглядає скаргу. 
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Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в  разі незгоди з ним 

громадянина може бути оскаржено до суду в  термін, передбачений законодавством 

України.   

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги   

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів  державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ,  організацій незалежно від форм 

власності, об'єднань громадян,  засобів масової інформації, посадових осіб, має право: 

 особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи  скаргу, та брати 

участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 

 знайомитися з матеріалами перевірки; 

 подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті  органом, який 

розглядає заяву чи скаргу; 

 бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; 

 користуватися послугами адвоката або представника трудового  колективу, 

організації, яка здійснює правозахисну функцію,  оформивши це 

уповноваження у встановленому законом порядку; 

 одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи  скарги; 

 висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання  таємниці розгляду 

заяви чи скарги; 

 вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом  порушень 

встановленого порядку розгляду звернень.   

Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого   самоврядування, 

підприємств, установ, організацій   незалежно від форм власності, об'єднань громадян,   

засобів масової інформації, їх керівників та   інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи 

скарг   

Органи державної влади і місцевого самоврядування,  підприємства, установи, 

організації незалежно від форм власності,  об'єднання громадян, засоби масової 

інформації, їх керівники та  інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: 

 об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; 

 у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до  відповідної 

інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це  мотивовану 

постанову; ( Частину першу статті 19 доповнено абзацом  згідно із Законом N 

2384-IV ( 2384-15 ) від 20.01.2005 ) 

 на прохання громадянина запрошувати його на засідання  відповідного органу, 

що розглядає його заяву чи скаргу; 

 скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках,  передбачених 

законодавством України, якщо вони не відповідають  закону або іншим 

нормативним актам, невідкладно вживати заходів до  припинення 

неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови,  які сприяли 

порушенням; 

 забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання  прийнятих у 

зв'язку з заявою чи скаргою рішень; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2384-15/ed20111231
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 письмово повідомляти громадянина про результати перевірки  заяви чи скарги 

і суть прийнятого рішення; 

 вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом  порядку 

матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в  результаті 

ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати  питання про 

відповідальність осіб, з вини яких було допущено  порушення, а також на 

прохання громадянина не пізніш як у місячний  термін довести прийняте 

рішення до відома органу місцевого  самоврядування, трудового колективу чи 

об'єднання громадян за  місцем проживання громадянина; 

 у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити  порядок 

оскарження прийнятого за нею рішення; 

 не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг  іншим органам; 

 особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи  скарг громадян, 

вживати заходів до усунення причин, що їх  породжують, систематично 

аналізувати та інформувати населення про  хід цієї роботи. 

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд  звернень громадян 

покладається на посадову особу чи підрозділ  службового апарату, спеціально 

уповноважені здійснювати цю роботу,  в межах бюджетних асигнувань. Це положення не 

скасовує вимоги  абзацу дев'ятого частини першої цієї статті.   

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян   

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше  одного місяця від дня їх 

надходження, а ті, які не потребують  додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 

п'ятнадцяти  днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити  порушені у 

зверненні питання неможливо, керівник відповідного  органу, підприємства, установи, 

організації або його заступник  встановлюють необхідний термін для його розгляду, про 

що  повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний  термін вирішення 

питань, порушених у зверненні, не може  перевищувати сорока п'яти днів. 

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду  може бути 

скорочено від встановленого цією статтею терміну. 

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством  пільги, розглядаються у 

першочерговому порядку.   

Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення   

Органи державної влади, місцевого самоврядування,  підприємства, установи, 

організації незалежно від форм власності,  об'єднання громадян, посадові особи 

розглядають звернення  громадян, не стягуючи плати.   

Стаття 22. Особистий прийом громадян   

Керівники та інші посадові особи органів державної влади,  місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій  незалежно від форм власності, 

об'єднань громадян зобов'язані  проводити особистий прийом громадян. 

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у  зручний для громадян 

час, за місцем їх роботи і проживання.  Графіки прийому доводяться до відома громадян. 
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Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого  самоврядування, 

на підприємствах, в установах, організаціях  незалежно від форм власності, об'єднаннях 

громадян визначається  їх керівниками. 

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються.  Якщо вирішити 

порушені в усному зверненні питання безпосередньо на  особистому прийомі неможливо, 

воно розглядається у тому ж порядку,  що й письмове звернення. Про результати розгляду 

громадянину  повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.   

Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими   особами   

Вищі посадові особи держави - Президент України, Голова  Верховної Ради України, 

Прем'єр-міністр України - здійснюють  прийом у встановленому ними порядку.   

Розділ III 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА   ПРО 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення   законодавства про 

звернення громадян   

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну,  адміністративну або 

кримінальну відповідальність, передбачену  законодавством України.   

Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з   порушенням вимог цього 

Закону при розгляді його   скарги   

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які  прийняли неправомірне 

рішення щодо звернення громадянина,  відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, 

пов'язані з  поданням і розглядом скарги, обгрунтовані витрати, понесені у  зв'язку з 

виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного  органу, і втрачений за цей час 

заробіток. Спори про стягнення  витрат розглядаються в судовому порядку. 

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним  законодавством, 

можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані  неправомірними діями або 

рішеннями органу чи посадової особи при  розгляді скарги. Розмір відшкодування 

моральних (немайнових)  збитків у грошовому виразі визначається судом.   

Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень   протиправного характеру   

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи,  дискредитацію 

органів державної влади, органів місцевого  самоврядування, об'єднань громадян та їхніх 

посадових осіб,  керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і  організацій 

незалежно від форм власності, заклики до розпалювання  національної, расової, релігійної 

ворожнечі та інших дій, тягне  за собою відповідальність, передбачену чинним 

законодавством.   

Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які   містять завідомо 

неправдиві відомості   

Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого  самоврядування, 

підприємством, установою, організацією незалежно  від форм власності, об'єднанням 

громадян, засобами масової  інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять 

завідомо  неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за  рішенням суду.   

Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про   звернення громадян   
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Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян  відповідно до своїх 

повноважень здійснюють Верховна Рада України,  народні депутати України, Президент 

України, Кабінет Міністрів  України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради 

України,  Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та  

Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та  Севастополі державні 

адміністрації, сільські, селищні, міські ради  та їх виконавчі комітети, депутати місцевих 

рад, а також  міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо  

підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.   

Стаття 29. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства   про звернення 

громадян   

Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян  здійснюється 

Генеральним прокурором України та підпорядкованими  йому прокурорами. Відповідно 

до наданих їм чинним законодавством  повноважень вони вживають заходів до 

поновлення порушених прав,  захисту законних інтересів громадян, притягнення 

порушників до  відповідальності.     

Президент України  Л.КУЧМА   

м. Київ, 2 жовтня 1996 року   N 393/96-ВР 
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Закон України «Про громадські об`єднання» 

(від 22.03.2012 № 4572-VI) 
 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу 

об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, 

реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань. 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

Стаття 1. Поняття громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або 

юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших 

інтересів. 

2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як 

громадська організація або громадська спілка. 

3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами 

(учасниками) якого є фізичні особи. 

4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні 

особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного 

права та фізичні особи. 

5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи 

або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є 

непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. 

Стаття 2. Сфера дії Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, 

реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань в Україні. 

2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, 

реєстрації, діяльності та припинення: 

1) політичних партій; 

2) релігійних організацій; 

3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, 

інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування; 

4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань; 

5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне 

самоврядування; 

6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на 

підставі інших законів. 

3. Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, 

діяльності та припинення окремих видів громадських об'єднань можуть визначатися 

іншими законами. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120322
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4. Неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (далі - 

іноземні неурядові організації) діють на території України відповідно до цього та інших 

законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань 

1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 

1) добровільності; 

2) самоврядності; 

3) вільного вибору території діяльності; 

4) рівності перед законом; 

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 

6) прозорості, відкритості та публічності. 

2. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у 

громадському об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або 

припиненні членства (участі) в ньому. 

3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання 

самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання відповідно до 

його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної 

влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування в діяльність громадського об'єднання, крім випадків, 

визначених законом. 

4. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об'єднань 

самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом. 

5. Рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх 

правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, 

виду та/або статусу такого об'єднання. 

6. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського 

об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за 

його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають 

розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди 

будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім 

оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). 

7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського 

об'єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про 

прийняті громадським об'єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов'язок 

громадського об'єднання забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські 

об'єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність. 

Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань 

1. Утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані 

на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне 

захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, 
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расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, 

забороняються. 

2. Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань. 

3. Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і 

діяльність громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту 

прав і свобод інших людей. 

4. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім 

випадків, передбачених законом. 

Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання 

1. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. 

Належність чи неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для 

обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими 

державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування будь-яких пільг і переваг. 

2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому 

статутом, припинити членство (участь) у громадському об'єднанні. 

3. Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у громадському 

об'єднанні, якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка 

має право представляти громадське об'єднання, або члена (учасника) громадського 

об'єднання, не допускається, крім випадків, визначених законом. 

Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей) 

1. Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом 

укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або 

взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в 

інший спосіб, не заборонений законом. 

2. Громадські об'єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними 

неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням 

законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Розділ II  

УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

Стаття 7. Засновники громадського об'єднання 

1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 

років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. 

2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у 

тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками 

громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких 

прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. 

3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві 

особи. 
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4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного 

права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. 

5. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, 

якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, 

пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано 

міжнародні санкції. 

6. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом 

недієздатною. 

7. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після прийняття 

рішення про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського 

об'єднання в установленому цим Законом порядку. 

Примітка. Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та 

опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше 

відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями 

(частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість 

значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. 

Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання 

1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть 

бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік 

членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених 

законом. 

2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного 

права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які 

досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. 

Стаття 9. Утворення громадського об'єднання 

1. Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його 

засновників та оформлюється протоколом. 

2. Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про: 

1) дату та місце проведення установчих зборів; 

2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї 

статті); 

3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його 

діяльності; 

4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування 

громадського об'єднання; 

5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання; 

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського 

об'єднання відповідно до затвердженого статуту; 

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське 

об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені 

громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена 

представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n51
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здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів 

управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання; 

8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське 

об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір 

здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи. 

3. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської спілки 

через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі 

довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки. 

4. У разі утворення громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність 

без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 частини другої цієї 

статті, приймаються, якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів 

управління передбачено рішенням про утворення такого об'єднання. 

5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на 

цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об'єднання. 

6. Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу 

громадського об'єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське 

об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою 

представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої згоди. 

7. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів. 

8. Громадські об'єднання реєструються або повідомляють про своє утворення у 

порядку, передбаченому цим Законом, протягом 60 днів з дня проведення установчих 

зборів. 

9. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання або громадського 

об'єднання, повідомлення якого не прийнято в установленому цим Законом порядку, крім 

дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання або повідомленням про його утворення, 

забороняються. 

10. Вимоги цієї статті застосовуються також щодо рішень стосовно створення нового 

громадського об'єднання, які приймаються у зв'язку з реорганізацією громадського 

об'єднання. 

11. Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є 

реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються 

відомості: 

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для 

іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що 

його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом; 

2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична 

адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих 

зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих 

зборах. 

Стаття 10. Найменування громадського об'єднання 

1. Найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів 

під час його утворення. 
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2. Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та 

власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського 

об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка"). 

3. Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. 

Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною 

мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини. 

4. Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам 

інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення 

яких прийнято в установленому цим Законом порядку. 

5. Власна назва громадського об'єднання не може містити: 

1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, 

органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, 

агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд); 

2) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому 

порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили); 

3) інші позначення, використання яких обмежено законом. 

6. Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", 

"комунальний" та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи чи 

організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися лише за 

згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації. 

Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних 

державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

7. Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус 

громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та може містити 

інформацію про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо). 

8. Власна назва громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) фізичної 

особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в 

установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом. 

9. Громадське об'єднання має право на використання свого найменування з моменту 

реєстрації або прийняття в установленому цим Законом порядку повідомлення про його 

утворення. Забороняється використання найменування громадського об'єднання 

фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об'єднання, 

без згоди такого громадського об'єднання для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього 

громадського об'єднання. 

10. Громадське об'єднання може також мати скорочене найменування, яке 

визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління - з'їзду, 

конференції, загальних зборів тощо (далі - вищий орган управління). 

11. Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на засіданні вищого 

органу управління такого об'єднання з додержанням вимог цього Закону та статуту 

об'єднання (за наявності). 

Стаття 11. Статут громадського об'єднання 

1. Статут громадського об'єднання має містити відомості про: 

1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування; 
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2) мету (цілі) та напрями його діяльності; 

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права 

та обов'язки його членів (учасників); 

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління 

(далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, 

термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти 

громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу 

юридичної особи); 

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами 

громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку; 

6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами 

(учасниками); 

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського 

об'єднання та розгляду скарг; 

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна 

громадського об'єднання; 

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів 

громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір 

здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи); 

10) порядок внесення змін до статуту; 

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського 

об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися 

після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність 

зі статусом юридичної особи. 

2. У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення 

щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об'єднання, що 

не суперечать закону. 

3. Статут громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу 

юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об'єднання передбачена рішенням 

про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5-8 частини 

першої цієї статті. 

Стаття 12. Реєстрація громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом 

юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням 

особливостей, установлених цим Законом. 

2. Реєстрація громадського об'єднання здійснюється безоплатно органами виконавчої 

влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації 

громадських об'єднань (далі - уповноважений орган з питань реєстрації), за 

місцезнаходженням громадського об'єднання. 

3. Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право 

представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з 

дня утворення громадського об'єднання подають (надсилають поштовим відправленням) 

до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed20120322
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed20120322


211 

 

об'єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої 

додаються: 

1) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин 

другої, п'ятої, сьомої статті 9 цього Закону; 

2) статут (у двох примірниках); 

3) відомості про керівні органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, 

ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних 

органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, 

а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське 

об'єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, 

передбачена частиною шостою статті 9 цього Закону, якщо така особа не була присутня на 

установчих зборах; 

4) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної 

особи. 

4. Заяву та документи, зазначені в пунктах 3 і 4 частини третьої цієї статті, підписує 

керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для 

здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про 

реєстрацію громадського об'єднання засвідчується нотаріально. 

5. Для реєстрації громадської спілки, крім документів, передбачених частиною 

третьою цієї статті, подаються документи, які містять відомості щодо структури власності 

засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних 

осіб. 

6. У разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична 

особа, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, додатково подається 

легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної 

юридичної особи в країні її місцезнаходження - витяг із торговельного, банківського або 

судового реєстру, що відповідає вимогам Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". 

7. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються) до 

уповноваженого органу з питань реєстрації, мають бути викладені державною мовою. 

8. У разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського 

об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається 

утвореним. 

9. На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом 

семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову у 

реєстрації громадського об'єднання, про направлення документів на доопрацювання чи 

про залишення документів без розгляду по суті. 

10. Відмова у реєстрації громадського об'єднання допускається за наявності однієї або 

сукупності таких підстав: 

1) наявність у статуті та рішеннях, відображених у протоколі про утворення 

громадського об'єднання, положень, що не відповідають Конституції України, статті 

4 цього Закону; 

2) порушення вимог статей 7, 10 цього Закону. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n64
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n64
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n75
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n77
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n70
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed20120322
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed20120322
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120322
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n37
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n37
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n50
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n84
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11. За відсутності підстав для відмови у реєстрації громадського об'єднання, 

передбачених частиною десятою цієї статті, для направлення документів на 

доопрацювання, передбачених частиною чотирнадцятою цієї статті, або для залишення 

документів без розгляду по суті, передбачених частиною сімнадцятою цієї статті, 

уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, визначеного частиною дев'ятою 

цієї статті: 

1) приймає рішення у формі наказу про реєстрацію громадського об'єднання; 

2) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про зареєстроване громадське 

об'єднання та забезпечує внесення відомостей про зареєстроване громадське об'єднання як 

юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 

3) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику 

або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення 

реєстраційних дій, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців (далі - виписка з Єдиного державного реєстру), свідоцтво про 

реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки 

установленого Кабінетом Міністрів України зразка (далі - свідоцтво про реєстрацію) та 

один примірник статуту з відміткою про реєстрацію. 

12. За наявності підстав для відмови у реєстрації громадського об'єднання, 

передбачених частиною десятою цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації у 

межах строку, передбаченого частиною дев'ятою цієї статті, приймає рішення у формі 

наказу про відмову у реєстрації. Невід'ємним додатком до рішення є висновок за 

результатами правової експертизи, який має бути вмотивованим та містити вичерпні 

підстави відмови. 

13. Копія рішення, передбаченого частиною дванадцятою цієї статті, видається 

(надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або 

особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення 

реєстраційних дій, не пізніше наступного дня після його прийняття. У разі прийняття 

рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених 

пунктом 2 частини десятої цієї статті, копія рішення надсилається разом з одним 

примірником статуту та документами, що подавалися для проведення реєстрації такого 

об'єднання (крім документів, до яких висловлені зауваження). 

14. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого 

частиною дев'ятою цієї статті, приймає рішення у формі наказу про направлення 

документів на доопрацювання за наявності однієї або сукупності таких підстав: 

1) невідповідність таких документів вимогам статей 8, 9, 11 цього Закону; 

2) виявлення у статуті громадського об'єднання положень, які суперечать цьому 

Закону (крімстатті 4) та іншим законам України; 

3) порушення порядку створення громадського об'єднання як юридичної особи, 

встановленого законом: 

а) наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо 

осіб, які зазначені як керівник, посадові особи інших керівних органів громадського 

об'єднання; 

б) невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення 

державної реєстрації громадського об'єднання як юридичної особи, відомостям, 

зазначеним у документах, що подані для проведення реєстрації громадського об'єднання. 
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15. Висновок за результатами правової експертизи, який є невід'ємним додатком до 

рішення, має містити вичерпні та вмотивовані (з посиланням на відповідні положення 

законів України) зауваження до поданих документів. 

16. У разі прийняття рішення про направлення громадському об'єднанню поданих 

документів на доопрацювання копія рішення видається (надсилається рекомендованим 

листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право 

представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, не пізніше 

наступного дня після його прийняття, разом з одним примірником статуту та 

документами, що подавалися для проведення реєстрації такого об'єднання (крім 

документів, до яких висловлені зауваження у висновку). 

17. Уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про залишення 

документів без розгляду по суті за наявності однієї або сукупності таких підстав: 

1) документи подані не в повному обсязі; 

2) неповнота відомостей у поданих громадським об'єднанням документах, яку не 

можна усунути без прийняття рішення про залишення документів без розгляду по суті; 

3) документи подані особою, яка не має на це повноважень; 

4) документи подано з порушенням строку подання документів для реєстрації 

громадського об'єднання; 

5) громадське об'єднання в установлений частиною дев'ятнадцятою цієї статті строк 

не подало до уповноваженого органу з питань реєстрації виправлених документів. 

18. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого 

частиною дев'ятою цієї статті, видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням 

про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське 

об'єднання для здійснення реєстраційних дій, копію рішення у формі наказу про 

залишення документів без розгляду по суті, один примірник статуту та документи, що 

подавалися для проведення реєстрації громадського об'єднання. 

19. Громадське об'єднання протягом шести місяців з дня отримання копії рішення про 

відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини 

десятої цієї статті, про направлення документів на доопрацювання, залишення документів 

без розгляду по суті може усунути недоліки та подати документи уповноваженому органу 

з питань реєстрації в порядку, визначеному цією статтею. У разі виявлення у статуті 

громадського об'єднання положень, які суперечать цьому Закону та іншим законам 

України (крім випадків, зазначених у пункті 1 частини десятої цієї статті), рішення про 

внесення змін до статуту громадського об'єднання приймається в порядку, 

визначеному статтею 9 цього Закону. 

20. Уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний протягом п'яти робочих 

днів з дня надходження документів після усунення недоліків прийняти рішення про 

реєстрацію громадського об'єднання та вчинити інші дії, передбачені частиною 

одинадцятою цієї статті. 

21. Громадське об'єднання, яке протягом шести місяців з дня отримання копії рішення 

про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 

частини десятої цієї статті, про направлення документів на доопрацювання, залишення 

документів без розгляду по суті не подало документи після усунення недоліків 

уповноваженому органу з питань реєстрації в порядку, визначеному цією статтею, не 

вважається утвореним. 
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22. Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, прийняті 

(вчинені) на підставі цієї статті, можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

передбаченомуКодексом адміністративного судочинства України. 

Стаття 13. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені 

підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського 

об'єднання згідно із статутом. 

2. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання не є юридичними особами. 

3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи громадського об'єднання 

подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням 

громадського об'єднання. 

4. Відомості подаються у формі реєстраційної картки, яка повинна містити такі дані: 

1) ідентифікаційний код громадського об'єднання як юридичної особи; 

2) повне найменування відокремленого підрозділу; 

3) місцезнаходження відокремленого підрозділу; 

4) прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його 

реєстраційний номер облікової картки платника податку; 

5) місцезнаходження реєстраційної справи громадського об'єднання. 

До реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу додається рішення 

керівного органу громадського об'єднання про створення відокремленого підрозділу. 

Форму реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу громадського 

об'єднання затверджує Міністерство юстиції України. 

5. Уповноважений орган з питань реєстрації, до якого подані документи про 

створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання, протягом трьох робочих 

днів вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про відокремлений підрозділ 

громадського об'єднання та забезпечує внесення відомостей про відокремлений підрозділ 

громадського об'єднання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців або приймає рішення про відмову у внесенні до Реєстру громадських 

об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання. Копія 

рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 

громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття. 

6. Уповноважений орган з питань реєстрації, до якого подані документи про 

утворення відокремленого підрозділу громадського об'єднання приймає рішення про 

відмову у внесенні до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об'єднання у разі неподання документів, передбачених частиною 

четвертою цієї статті, наявності помилок у реєстраційній картці про утворення 

відокремленого підрозділу громадського об'єднання або якщо рішення про утворення 

відокремленого підрозділу прийнято не уповноваженим керівним органом громадського 

об'єднання. 

7. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадське об'єднання 

подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського 

об'єднання за формою, затвердженою Міністерством юстиції України. 

Стаття 14. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, 

зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), 
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уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження 

громадського об'єднання 

1. Внесення змін до відомостей про громадське об'єднання як юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 

здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, визначених 

цим Законом. 

2. Громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в 

якому знаходиться реєстраційна справа громадського об'єднання (далі - реєстраційна 

справа) або повідомлення про утворення громадського об'єднання, про зміни до статуту 

громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну 

особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження 

громадського об'єднання. 

3. Зареєстроване громадське об'єднання вносить зміни до статуту громадського 

об'єднання, до складу керівних органів, місцезнаходження громадського об'єднання в 

порядку, визначеному статутом цього об'єднання, з урахуванням норм цього Закону. 

4. Зареєстроване громадське об'єднання для внесення змін до відомостей про склад 

керівних органів подає (надсилає) такі документи: 

1) заяву довільної форми; 

2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну 

особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 

3) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об'єднання про зміну 

зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання, 

та оформленого з дотриманням пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 цього Закону, 

та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про 

їх призначення; 

4) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об'єднання, на 

якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо 

зміни прийняті вищим органом управління; 

5) відомості про керівні органи. 

Документи, зазначені в пунктах 1, 2 і 5 цієї частини, підписує керівник громадського 

об'єднання. 

5. Зареєстроване громадське об'єднання для внесення змін до відомостей про 

місцезнаходження подає (надсилає) такі документи: 

1) заяву довільної форми; 

2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну 

особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 

3) свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію. 

Документи, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї частини, підписує керівник громадського 

об'єднання. 
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6. Зареєстроване громадське об'єднання для повідомлення про зміни до статуту подає 

(надсилає) такі документи: 

1) заяву довільної форми; 

2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну 

особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу 

управління громадського об'єднання про внесення змін до статуту, прийнятого в порядку, 

визначеному статутом громадського об'єднання, та оформленого з дотриманням частини 

другої статті 9 цього Закону; 

4) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу або 

нотаріально засвідчену копію протоколу засідання керівного органу громадського 

об'єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу 

управління; 

5) два примірники статуту з внесеними змінами; 

6) примірник оригіналу (дублікат) статуту та свідоцтво (дублікат свідоцтва) про 

реєстрацію. 

Документи, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї частини, підписує керівник громадського 

об'єднання. 

7. Громадське об'єднання, утворене без статусу юридичної особи, у повідомленні про 

зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, вказує відомості 

про особу в обсязі, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 12 цього Закону. 

8. Вимога подання інших документів про зміни у складі керівних органів, зміни особи 

(осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміни місцезнаходження та 

зміни до статуту не допускається. 

9. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня 

отримання документів, зазначених у частинах четвертій-сьомій цієї статті, приймає одне з 

таких рішень: 

1) про прийняття повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміну особи 

(осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження, 

зміни до статуту; 

2) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміни 

до статуту - у разі порушення статуту громадського об'єднання; 

3) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни до статуту - за наявності підстав, 

передбачених частиною десятою статті 12 цього Закону (крім порушення вимог статті 

7 цього Закону); 

4) про направлення висновку за результатами правової експертизи - за наявності 

підстав, передбачених пунктами 1, 2 (крім невідповідності документів вимогам статей 

8, 9 цього Закону),3 частини чотирнадцятої статті 12 цього Закону; 

5) про залишення документів без розгляду по суті - за наявності підстав, 

передбачених упунктах 3-5 частини сімнадцятої статті 12 цього Закону. 

10. Уповноважений орган з питань реєстрації у разі прийняття рішення, зазначеного в 

пункті 1 частини дев'ятої цієї статті: 
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1) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про зміни у складі керівних 

органів, особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну 

місцезнаходження та про зміни до статуту і забезпечує внесення відомостей про зазначені 

зміни щодо громадських об'єднань із статусом юридичної особи до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 

2) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 

громадському об'єднанню свідоцтво про реєстрацію, виписку з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та один примірник статуту з 

відміткою про прийняття повідомлення про зміни до статуту - у разі зміни назви, мети та 

місцезнаходження громадського об'єднання; 

3) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 

громадському об'єднанню виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців - у разі змін у складі керівних органів громадського 

об'єднання. 

11. Після внесення відомостей про зміну місцезнаходження громадського об'єднання 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

реєстраційна справа такого громадського об'єднання передається до уповноваженого 

органу з питань реєстрації за новим місцезнаходженням громадського об'єднання. 

12. У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2-4 частини дев'ятої цієї статті, 

уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути громадському 

об'єднанню один примірник статуту з внесеними змінами та подані документи (крім 

документів, щодо яких висловлені зауваження у висновку) одночасно з надсиланням копії 

відповідного рішення. 

13. У разі прийняття рішення, передбаченого у пункті 5 частини дев'ятої цієї статті, 

уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути громадському 

об'єднанню усі подані документи одночасно з надсиланням копії відповідного рішення. 

14. Приведення документів про внесення громадським об'єднанням змін до статуту 

або змін у складі керівних органів громадського об'єднання у відповідність із вимогами 

цього Закону здійснюється в порядку, передбаченому частиною дев'ятнадцятою статті 

12 цього Закону та статутом громадського об'єднання. 

15. У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2-5 частини дев'ятої цієї статті, 

залишаються чинними керівні органи та статут громадського об'єднання у складі та в 

редакції до внесення відповідних змін. За наявності в поданих громадським об'єднанням 

документах заяви керівника або члена керівного органу про складення ним повноважень 

уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об'єднань 

відповідні відомості незалежно від прийняття рішення, передбаченого в пунктах 2, 5 

частини дев'ятої цієї статті. 

16. За прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання 

справляється плата у розмірі, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" за проведення державної реєстрації змін 

до установчих документів юридичної особи. 

Стаття 15. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського 

об'єднання та/або статуту 

1. У разі втрати оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту керівник подає 

(надсилає) до уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому знаходиться 
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реєстраційна справа громадського об'єднання, заяву про втрату оригіналу свідоцтва про 

реєстрацію та/або статуту, до якої додаються: 

1) документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному 

друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналу свідоцтва про 

реєстрацію та/або статуту у розмірі, визначеному Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 

2) довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату 

оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту. 

2. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом трьох робочих днів з дня 

отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, приймає у формі наказу 

одне з таких рішень: 

1) про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту; 

2) про залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту 

без розгляду по суті. 

3. Уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про залишення заяви 

про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без розгляду по суті за 

наявності однієї або сукупності таких підстав: 

1) якщо до заяви не додані документи, передбачені частиною першою цієї статті; 

2) якщо заява підписана особою, не уповноваженою представляти громадське 

об'єднання; 

3) якщо до уповноваженого органу з питань реєстрації надійшло рішення суду щодо 

заборони заміни та видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту. 

4. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною 

другою цієї статті, надсилає (видає) громадському об'єднанню копію рішення про 

залишення заяви без розгляду по суті та документи, що подавалися для отримання 

дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту. Висновок, який є 

невід'ємним додатком до рішення, має містити вичерпні та вмотивовані підстави такого 

рішення. 

5. Уповноважений орган з питань реєстрації за відсутності підстав для залишення без 

розгляду по суті заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту 

зобов'язаний у межах строку, передбаченого частиною другою цієї статті: 

1) внести до Реєстру громадських об'єднань запис про втрату оригіналу свідоцтва про 

реєстрацію та/або статуту; 

2) забезпечити внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців запис про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту; 

3) оформити та видати (надіслати) дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або 

статуту. 

6. За видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту 

громадського об'єднання справляється плата у розмірі, визначеному Законом України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" за видачу 

дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним 

реєстратором. 

Стаття 16. Повідомлення про утворення громадського об'єднання 
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1. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу 

юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з питань 

реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення. 

2. Для повідомлення про утворення громадського об'єднання його засновники або 

особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подають (надсилають 

поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за 

місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою 

Міністерством юстиції України, до якої додаються: 

1) примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих 

зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, четвертої та восьмої статті 

9 цього Закону; 

2) відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, 

по батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання, а в разі якщо 

засновником є юридична особа приватного права, - її найменування, місцезнаходження, 

ідентифікаційного коду; 

3) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, із 

зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження, контактного 

номера телефону та інших засобів зв'язку, до яких додається письмова згода цієї особи, 

передбаченачастиною шостою статті 9 цього Закону. 

Заява підписується засновниками громадського об'єднання або особою (особами), 

уповноваженою представляти громадське об'єднання, а справжність їх підписів 

засвідчується нотаріально. 

3. За відсутності підстав, зазначених у пункті 1 частини десятої статті 12 цього 

Закону, та відповідності поданих документів вимогам статей 7-10 цього Закону 

уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня отримання 

документів, передбачених частиною другою цієї статті, приймає рішення про прийняття 

письмового повідомлення та вносить відомості про громадське об'єднання до Реєстру 

громадських об'єднань. Копія рішення про прийняття письмового повідомлення надається 

(надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам 

громадського об'єднання або особі (особам), уповноваженій представляти громадське 

об'єднання, не пізніше наступного дня після його прийняття. 

4. За наявності підстав, зазначених у пункті 1 частини десятої статті 12 цього Закону, 

у разі невідповідності поданих документів вимогам статей 7-10 цього Закону 

уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною 

третьою цієї статті, приймає рішення про неприйняття повідомлення про утворення 

громадського об'єднання, яке має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави 

неприйняття повідомлення про утворення. Копія зазначеного рішення надається 

(надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам 

громадського об'єднання або особі (особам), уповноваженій представляти громадське 

об'єднання, не пізніше наступного дня після його прийняття. 

5. У разі усунення громадським об'єднанням невідповідностей поданих документів 

вимогам статей 7-10 цього Закону уповноважений орган з питань реєстрації приймає 

рішення про прийняття повідомлення про утворення цього громадського об'єднання та 

вчиняє інші дії, передбачені частиною третьою цієї статті, протягом трьох робочих днів з 

дня отримання документів, якими усунено такі невідповідності. 

6. Громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про 

зміну найменування громадського об'єднання, його мети (цілей), зміну особи (осіб), 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n64
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n74
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n78
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n78
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n76
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n130
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n50


220 

 

уповноваженої представляти громадське об'єднання, протягом місяця з дня прийняття 

відповідних змін у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону. 

7. Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, прийняті 

(вчинені) на підставі цієї статті, можуть бути оскаржені до суду у порядку, передбаченому 

Кодексом адміністративного судочинства України. 

8. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, яке здійснює 

діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може 

звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному статтею 12 цього 

Закону. 

Стаття 17. Реєстр громадських об'єднань 

1. З метою обліку громадських об'єднань та забезпечення загального доступу до 

інформації про громадські об'єднання уповноважений орган з питань реєстрації веде 

Реєстр громадських об'єднань. 

2. Включення відомостей про громадські об'єднання до Реєстру громадських 

об'єднань здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації згідно з відомостями, 

що містяться в документах, які подаються громадськими об'єднаннями в порядку, 

передбаченому статтями 12,13, 14, 16, 19 цього Закону. Обробка персональних даних, 

зазначених у пункті 3 частини третьої статті 12, пунктах 2, 3 частини другої статті 

16 цього Закону, а також оприлюднення в Реєстрі громадських об'єднань відомостей про 

осіб, обраних до складу керівних органів громадського об'єднання, або особу, 

уповноважену представляти громадське об'єднання, здійснюється уповноваженим 

органом з питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних 

даних. 

3. Основні відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими для безоплатного 

доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації. 

4. Для реалізації права доступу до відомостей Реєстру громадських об'єднань 

користувачам надається можливість пошуку, перегляду, копіювання та друкування таких 

відомостей. 

5. Порядок ведення Реєстру громадських об'єднань визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 18. Символіка громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку 

(емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до його 

статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати: 

1) державні символи України; 

2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, 

державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів; 

3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав; 

4) зареєстровану символіку іншого громадського об'єднання; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n171
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20120322
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n115
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http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n171
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n230
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n262
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n121
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5) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її 

спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено 

законом; 

6) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом. 

3. Інформація про зареєстровану в установленому порядку символіку громадського 

об'єднання є відкритою для ознайомлення. 

4. За реєстрацію символіки, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з 

пошкодженням, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки 

громадського об'єднання у зв'язку з його втратою вноситься плата, розмір якої 

встановлюється Кабінетом Міністрів України і не може перевищувати десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

5. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з моменту її 

реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського 

об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цілей, 

не пов'язаних з діяльністю такого громадського об'єднання. 

6. Громадське об'єднання, яке не має зареєстрованої символіки, може 

використовувати для позначення громадського об'єднання при виготовленні своїх 

інформаційно-презентаційних матеріалів зображення, що мають відповідати вимогам 

частини другої цієї статті. 

Стаття 19. Всеукраїнський статус громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може 

мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості 

адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 

Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у 

порядку, встановленому цим Законом. Спеціальними законами можуть визначатися інші 

вимоги щодо підтвердження всеукраїнського статусу окремих видів громадських 

об'єднань. 

2. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова від 

такого статусу є добровільними. 

3. Для підтвердження всеукраїнського статусу громадське об'єднання подає до 

уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою, встановленою 

Міністерством юстиції України. 

4. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня 

надходження заяви за результатами перевірки в Реєстрі громадських об'єднань 

відповідності відокремлених підрозділів громадського об'єднання вимогам, передбаченим 

частиною першою цієї статті, приймає рішення про підтвердження всеукраїнського 

статусу громадського об'єднання або про відмову у підтвердженні такого статусу. Копія 

рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 

громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття. 

5. У разі прийняття рішення про підтвердження всеукраїнського статусу громадського 

об'єднання уповноважений орган з питань реєстрації в межах строку, визначеного 

частиною шостою цієї статті, вносить відповідний запис до Реєстру громадських 

об'єднань. 

6. Для відмови від всеукраїнського статусу громадське об'єднання подає до 

уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою, встановленою 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120322/paran2327#n2327
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Міністерством юстиції України. Уповноважений орган з питань реєстрації не пізніше 

п'яти робочих днів з дня надходження заяви вносить до Реєстру громадських об'єднань 

запис про відмову громадського об'єднання від всеукраїнського статусу. 

7. Відомості про всеукраїнський статус громадського об'єднання перевіряються 

щороку уповноваженим органом з питань реєстрації з даних реєстраційної картки про 

підтвердження відомостей про юридичну особу, форма якої затверджується 

Міністерством юстиції України. 

8. У разі якщо уповноважений орган з питань реєстрації установить наявність у 

громадського об'єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський статус, меншої кількості 

відокремлених підрозділів, ніж передбачено частиною першою цієї статті, він надає 

(надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському 

об'єднанню письмове повідомлення про наявність підстав для втрати громадським 

об'єднанням всеукраїнського статусу і вносить до Реєстру громадських об'єднань запис 

про направлення такого повідомлення. 

9. У разі якщо через 60 днів після отримання письмового повідомлення, 

передбаченого частиною восьмою цієї статті, кількість відокремлених підрозділів 

громадського об'єднання, за даними Реєстру громадських об'єднань, не відповідатиме 

вимогам частини першої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації приймає 

рішення про втрату громадським об'єднанням всеукраїнського статусу та вносить до 

Реєстру громадських об'єднань відповідний запис. Копія зазначеного рішення надається 

(надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському 

об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття. 

Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації 

1. Акредитація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації 

здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації. Відокремлений підрозділ 

іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної 

особи. 

2. Для акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової 

організації ця організація або уповноважена нею особа подає (надсилає рекомендованим 

листом з повідомленням про вручення) до уповноваженого органу з питань реєстрації: 

1) заяву про акредитацію за формою, що затверджується Міністерством юстиції 

України; 

2) копію документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує 

реєстрацію іноземної неурядової організації; 

3) копії установчих документів іноземної неурядової організації; 

4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення 

відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації та призначення його 

керівника; 

5) статут (положення) відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо наявність 

статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу); 

6) довіреність на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової 

організації, оформлену відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність; 

7) документ про внесення плати за акредитацію в розмірі двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім іноземних неурядових організацій, 
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звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

3. Документи, зазначені у пунктах 2-6 частини другої цієї статті, мають бути 

перекладені державною мовою і легалізовані відповідно до законодавства України та з 

урахуванням порядку, передбаченого національним законодавством держави іноземної 

неурядової організації. 

4. Заява про акредитацію в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової 

організації за наявності всіх необхідних документів розглядається протягом двадцяти 

робочих днів з дня її надходження. 

5. За результатами розгляду заяви уповноважений орган з питань реєстрації приймає 

рішення про акредитацію в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової 

організації або про відмову в акредитації чи про залишення документів без розгляду. 

6. У разі відсутності підстав для відмови в акредитації відокремленого підрозділу 

іноземної неурядової організації, передбачених частиною сьомою цієї статті, 

уповноважений орган з питань реєстрації в межах строку, передбаченого частиною 

четвертою цієї статті: 

1) приймає рішення про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової 

організації; 

2) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про акредитований 

відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації та цю організацію; 

3) видає свідоцтво про акредитацію за зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України, та за наявності статуту (положення) відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації - один примірник такого статуту (положення) з відміткою про 

акредитацію. 

7. У разі якщо статут (положення) відокремленого підрозділу іноземної неурядової 

організації або установчі документи такої організації, подані на акредитацію, 

суперечать Конституції Україничи законам України, уповноважений орган з питань 

реєстрації в межах строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, приймає 

рішення про відмову в акредитації відокремленого підрозділу. Копія рішення про відмову 

в акредитації відокремленого підрозділу надсилається заявнику рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після прийняття рішення. 

8. У разі якщо подані документи не відповідають вимогам частин другої і третьої цієї 

статті, уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною 

четвертою цієї статті, приймає рішення про залишення документів без розгляду та 

надсилає заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію 

зазначеного рішення разом з документами, що подавалися для акредитації відокремленого 

підрозділу. 

9. У разі внесення змін до статуту (положення) відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, зміни його керівника, зміни представника іноземної неурядової 

організації чи продовження строку його повноважень іноземна неурядова організація або 

уповноважена нею особа письмово повідомляє про такі зміни уповноважений орган з 

питань реєстрації протягом двадцяти днів після внесення відповідних змін або строку 

закінчення повноважень відповідно. У прийнятті повідомлення про зміни до статуту 

відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути відмовлено з 

підстав, визначених у частині сьомій цієї статті. Копія рішення про відмову у прийнятті 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120322
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повідомлення про зміни до статуту надсилається заявнику рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після прийняття рішення. 

Розділ III  

ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 

Стаття 21. Права громадських об'єднань 

1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право: 

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі); 

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації; 

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери 

діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 

5) проводити мирні зібрання; 

6) здійснювати інші права, не заборонені законом. 

2. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право: 

1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права 

відповідно до законодавства; 

2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо 

це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, 

передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність 

відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про 

здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Реєстру 

громадських об'єднань; 

3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової 

інформації; 

4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону 

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; 

5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для 

проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з 

питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. 

3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа 

(товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до 

закону. 

Стаття 22. Засади взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 
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1. Держава забезпечує додержання прав громадських об'єднань. 

2. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність 

громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність 

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, 

передбачених законом. 

3. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування можуть залучати громадські об'єднання до процесу 

формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, 

зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно 

важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів 

нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники 

громадських об'єднань. 

4. Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з громадськими 

об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового 

статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності, є обов'язковим. 

5. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими об'єднаннями 

здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, 

визначеному законом. 

Стаття 23. Фінансова підтримка та звітність громадських об'єднань 

1. Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову 

підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів 

відповідно до закону. 

2. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів 

Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов'язані подавати та 

оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону. 

3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи 

(товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та 

статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та 

сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання громадським 

об'єднанням, створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у 

тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом. 

Стаття 24. Власність громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної 

мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим 

майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його 

членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване 

громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті 

підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним 

юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних 

коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, 

не заборонених законом. 
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2. Право власності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи реалізовує 

його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом 

громадського об'єднання. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого 

органу управління громадського об'єднання можуть бути покладені на створені ним 

відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), 

відокремлені підрозділи таких об'єднань або передані громадським спілкам, утвореним 

цими громадськими об'єднаннями. 

3. У разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після 

задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або 

благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття 

такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого 

бюджету. 

4. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви 

передаються правонаступнику. 

Розділ IV  

ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 

Стаття 25. Способи припинення діяльності громадського об'єднання 

1. Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється: 

1) за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління 

громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до 

іншого громадського об'єднання такого самого статусу; 

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання. 

2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має 

наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з 

урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. 

3. Якщо вартості майна громадського об'єднання зі статусом юридичної особи, яке 

безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про 

ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна 

комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи 

про банкрутство такого громадського об'єднання відповідно до Закону України "Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 

Стаття 26. Добровільне припинення діяльності громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про 

припинення своєї діяльності (саморозпуск). 

2. Діяльність громадського об'єднання без статусу юридичної особи вважається 

припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, уповноваженої 

представляти це об'єднання, уповноваженим органом з питань реєстрації. На підставі 

зазначеного повідомлення уповноважений орган з питань реєстрації вносить відомості про 

припинення діяльності зазначеного громадського об'єднання до Реєстру громадських 

об'єднань. 

3. Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, 

встановленому статутом цього об'єднання. Вищий орган управління, який прийняв 

рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або 

доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для 
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проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає 

рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його 

ліквідації відповідно до статуту. 

4. Громадське об'єднання подає (надсилає) рішення про саморозпуск громадського 

об'єднання до уповноваженого органу з питань реєстрації. До рішення додаються: 

1) оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (або його дубліката); 

2) оригінал статуту громадського об'єднання (або його дубліката); 

3) реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної 

особи. 

5. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом десяти робочих днів з дня 

отримання документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, приймає рішення про 

визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання. 

6. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів 

встановлено відсутність порушень вимог цього Закону, Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статуту громадського 

об'єднання, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису 

та вносить дані про зазначене рішення громадського об'єднання до Реєстру громадських 

об'єднань. 

7. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів 

встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статуту громадського об'єднання при 

прийнятті рішення про саморозпуск, уповноважений орган з питань реєстрації приймає 

рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського 

об'єднання. Невід'ємним додатком до рішення є висновок, який має бути вмотивованим та 

містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не 

пізніше наступного дня після його прийняття. 

8. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск 

розпочинається припинення громадського об'єднання як юридичної особи та набуває 

повноважень ліквідаційна комісія. 

9. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск таке рішення 

не може бути скасоване цим громадським об'єднанням. 

10. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання має 

наслідком втрату чинності зазначеним рішенням. 

11. Припинення діяльності громадської спілки не має наслідком припинення 

юридичних осіб - членів цієї спілки. 

Стаття 27. Реорганізація громадського об'єднання 

1. Реорганізація громадського об'єднання, яке має статус юридичної особи, 

здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого 

статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об'єднання, яке 

приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення 

громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. 
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2. Вступ громадської організації або громадської спілки до складу громадської спілки 

не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення його 

діяльності. 

3. Про прийняті рішення щодо реорганізації громадського об'єднання шляхом 

приєднання реорганізоване громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з 

питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації 

подаються: 

1) рішення, зазначені у частині першій цієї статті; 

2) документи громадського об'єднання, яке приєднується, зазначені у частині 

четвертій статті 26 цього Закону; 

3) документи громадського об'єднання, до якого приєднуються, зазначені у статті 

14 цього Закону, якщо внаслідок приєднання громадське об'єднання змінює свій статут 

та/або найменування. 

4. Якщо за наслідками розгляду зазначених у частині третій цієї статті документів не 

встановлено порушень вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статутів громадських об'єднань, 

уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідних записів та вносить 

дані про рішення громадських об'єднань, зазначені у частині першій цієї статті, до Реєстру 

громадських об'єднань. 

5. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині третій цієї статті документів 

встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статутів громадських об'єднань при 

прийнятті рішень щодо реорганізації шляхом приєднання, уповноважений орган з питань 

реєстрації приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення щодо 

реорганізації громадського об'єднання. Невід'ємним додатком до рішення уповноваженого 

органу є висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. 

Копія зазначеного рішення видається (надсилається рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення) громадським об'єднанням не пізніше наступного дня після 

його прийняття. 

6. З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, зазначених у 

частині четвертій цієї статті, розпочинається припинення громадського об'єднання. З 

цього часу керівний орган громадського об'єднання може здійснювати лише 

повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього вищим 

органом управління громадського об'єднання. 

7. З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації рішення, зазначеного 

у частині четвертій цієї статті, рішення щодо реорганізації громадського об'єднання не 

можуть бути скасовані відповідними громадськими об'єднаннями. 

8. Відмова у визнанні рішення щодо реорганізації громадського об'єднання має 

наслідком втрату чинності зазначеним рішенням та продовження самостійної діяльності 

відповідних громадських об'єднань. 

Стаття 28. Заборона громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого 

органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об'єднанням 

вимог статей 36,37 Конституції України, статті 4 цього Закону. Заборона громадського 
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об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому цим 

Законом, та виключення з Реєстру громадських об'єднань. 

2. Справа про заборону громадського об'єднання розглядається у порядку, 

встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. 

3. У разі прийняття рішення про заборону громадського об'єднання майно, кошти та 

інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до державного 

бюджету. 

4. На виконання рішення суду про заборону громадського об'єднання уповноважений 

орган з питань реєстрації вносить відповідний запис до Реєстру громадських об'єднань. 

Припинення діяльності громадського об'єднання, щодо якого прийнято рішення про 

заборону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 29 цього Закону. 

5. Інші підстави для заборони діяльності громадського об'єднання, крім зазначених у 

частині першій цієї статті, не допускаються. 

Стаття 29. Порядок припинення громадського об'єднання 

1. Припинення громадського об'єднання включає: 

1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання; 

2) припинення громадського об'єднання як юридичної особи. 

2. Припинення діяльності громадського об'єднання розпочинається з дня, зазначеного 

у частині восьмій статті 26, частині шостій статті 27 цього Закону, з дня набрання 

законної сили рішенням суду про заборону цього громадського об'єднання. З цього ж дня 

припиняється членство (участь) у громадському об'єднанні. 

3. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання, у тому 

числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднання, 

здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у частині другій цієї статті. Протягом 

встановленого часу управління поточними справами громадського об'єднання, 

спрямованими на припинення його діяльності, здійснює керівний орган громадського 

об'єднання. Після завершення зазначених дій діяльність керівного органу громадського 

об'єднання припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної 

комісії, комісії з реорганізації). 

4. Припинення громадського об'єднання як юридичної особи не може бути зупинено 

або скасовано цим об'єднанням після дня, зазначеного у частині другій цієї статті. 

5. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи громадського 

об'єднання з підстав, зазначених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців", громадське об'єднання протягом шести місяців в 

довільній формі повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про продовження 

діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену 

представляти громадське об'єднання, в обсязі, визначеному пунктом 3 частини другої 

статті 16 цього Закону. 

6. У разі неотримання уповноваженим органом з питань реєстрації протягом шести 

місяців повідомлення громадського об'єднання про продовження діяльності без статусу 

юридичної особи уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру 

громадських об'єднань запис про припинення діяльності громадського об'єднання. 

Стаття 30. Припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової 

організації 
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1. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації 

припиняється на підставі: 

1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої 

акредитовано в Україні; 

2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії 

довіреності на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, 

оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність; 

3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової 

організації. 

2. Уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських 

об'єднань запис про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації на підставі письмового повідомлення іноземної неурядової 

організації протягом трьох робочих днів з дня його отримання. 

3. Уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських 

об'єднань запис про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації у разі, якщо довіреність не продовжена або не видана на новий 

строк після спливу тридцятиденного строку з дня закінчення строку довіреності. 

4. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути 

заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом 

положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших 

законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських 

об'єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я 

населення або захисту прав і свобод інших людей, за позовом уповноваженого органу з 

питань реєстрації. 

5. Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації 

розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

6. У разі припинення акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової 

організації уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про скасування 

відповідного запису в Реєстрі громадських об'єднань. 

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства 

1. Посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування, громадяни, іноземці, особи без громадянства за 

порушення законодавства про громадські об'єднання несуть відповідальність у порядку, 

встановленому законом. 

2. Громадські об'єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій 

за порушення законодавства несуть відповідальність, передбачену цим та іншими 

законами України. 

3. Участь у діяльності громадського об'єднання, відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, діяльність яких заборонена в судовому порядку, тягне за собою 

адміністративну відповідальність, якщо законом не передбачено інший вид юридичної 

відповідальності. 
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Розділ V  

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію з 1 січня 2013 року. 

2. Визнати такими, що втратили чинність з дня введення цього Закону в дію: 

Закон України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 

р., № 34, ст. 504; 1993 р., № 46, ст. 427; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 26, ст. 220; 2001 р., 

№ 9, ст. 38, № 44, ст. 232; 2003 р., № 27, ст. 209, № 30, ст. 247; 2005 р., № 11, ст. 205, № 51, 

ст. 550; 2006 р., № 26, ст. 215; 2008 р., № 25, ст. 240; 2009 р., № 32-33, ст. 485; 2010 р., № 

37, ст. 496; 2011 р., № 6, ст. 41); 

Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України 

"Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 505). 

3. Права та обов'язки, встановлені законами України для громадських організацій, 

поширюються на всі громадські об'єднання. 

4. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських 

організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом реєстрації або 

повідомлення про заснування, не потребують відповідно перереєстрації або повторного 

подання документів для повідомлення. Статути (положення) громадських організацій, 

спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом 

протягом п'яти років з дня введення його в дію. Реєстрація змін до статуту (положення), 

пов'язаних з введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за 

реєстраційні дії протягом п'яти років з дня введення цього Закону в дію. 

5. Вимоги статті 10 цього Закону не поширюються на громадські організації, їх спілки 

(союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані на день введення 

цього Закону в дію шляхом: 

1) реєстрації - до прийняття такими організаціями, спілками рішень щодо зміни їх 

назви; 

2) повідомлення про заснування - до прийняття такими організаціями, спілками 

рішень щодо зміни їх назви або щодо їх реєстрації як юридичних осіб. 

6. При застосуванні положення частини четвертої статті 10 цього Закону в частині 

вимоги відмінності власної назви громадського об'єднання від власних назв інших 

громадських об'єднань враховуються власні назви громадських об'єднань, які повідомили 

про своє заснування або внесли зміни до найменування з дня введення цього Закону в дію, 

та усіх зареєстрованих громадських об'єднань. 

7. Всеукраїнські та міжнародні громадські організації, зареєстровані на день введення 

цього Закону в дію, вважаються громадськими організаціями, що підтвердили свій 

всеукраїнський статус. Місцеві осередки таких громадських організацій можуть 

враховуватися для цілей частин сьомої - дев'ятої статті 19 цього Закону як їх відокремлені 

підрозділи протягом строку, визначеного пунктом 8 цього розділу. 

8. Правовий статус місцевих осередків громадських організацій, які діяли зі статусом 

юридичної особи на день введення цього Закону в дію, має бути приведений у 

відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Рішення про 

припинення таких осередків як юридичних осіб приймається вищим органом управління 

громадської організації. Правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є 

відповідна громадська організація. 
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9. З дня введення цього Закону в дію спілки громадських організацій (союзи, 

асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього 

Закону в дію, визнаються громадськими спілками, утвореними на підставі цього Закону, 

за якими зберігаються всі права та обов'язки, які вони мали на день введення цього Закону 

в дію, якщо вони не суперечать цьому Закону. 

10. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських 

організацій), крім громадських організацій та спілок, зареєстрованих виконавчими 

органами сільських, селищних, міських рад, мають право протягом двох років з дня 

введення цього Закону в дію звернутися до органу, який здійснював їх реєстрацію до дня 

введення цього Закону в дію, із заявою про передачу їхніх справ до уповноваженого 

органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням з метою проведення реєстраційних 

дій. Така справа передається відповідному органу протягом трьох робочих днів з дня 

надходження заяви. Після закінчення дворічного строку органи, які здійснювали 

реєстрацію громадських організацій та спілок до ведення в дію цього Закону, 

забезпечують пересилання реєстраційних справ громадських організацій та спілок до 

уповноважених органів з питань реєстрації за місцезнаходженням громадських 

організацій та спілок. 

11. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських 

організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію, подають (надсилають 

поштовим відправленням) документи для вчинення реєстраційних дій до уповноваженого 

органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням. Строк розгляду повідомлення про 

зміни до статуту, зміну у складі керівних органів, зміну місцезнаходження громадських 

організацій та спілок, зазначених у цьому пункті, продовжується на час пересилання 

реєстраційних справ громадських організацій та спілок. Для формування реєстраційних 

справ громадських організацій та спілок, зареєстрованих виконавчими органами 

сільських, селищних, міських рад, документи подаються разом з копіями статутів 

(положень) та свідоцтв про реєстрацію громадської організації, спілки, засвідченими 

печаткою такої організації, спілки. 

12. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, які здійснювали 

делеговані повноваження щодо реєстрації громадських організацій, до дня введення цього 

Закону в дію забезпечити передачу уповноваженому органу з питань реєстрації 

відомостей щодо громадських організацій, зареєстрованих (легалізованих) відповідними 

виконавчими органами на день набрання чинності цим Законом, та щодо реєстраційних 

дій, які вчинятимуться відповідними виконавчими органами з дня набрання цим Законом 

чинності до дня введення його в дію. У разі наявності розбіжностей між відомостями, 

переданими виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та відомостями, 

наданими громадськими організаціями та спілками відповідно до пункту 11 цього розділу, 

уповноважений орган з питань реєстрації бере до уваги відомості, надані виконавчими 

органами сільських, селищних, міських рад. 

13. Громадські організації, легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом 

повідомлення про заснування, протягом шести місяців з дня введення цього Закону в дію 

визначають особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, з 

дотриманням вимог частини шостої статті 9 цього Закону та подають відомості щодо цієї 

особи (осіб), передбачені пунктом 3 частини другої статті 16 цього Закону, до 

уповноваженого органу з питань реєстрації. 

14. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для реалізації 

цього Закону: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n76
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1342515958778182#n235
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1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та внести 

на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям цього Закону; 

2) вжити заходів до приведення у відповідність із цим Законом підзаконних 

нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з 

введенням у дію цього Закону, шляхом: 

а) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, 

прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 

б) забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та прийняття ними 

нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 

в) визначення порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями 

між цим Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 

3) забезпечити на момент введення в дію цього Закону функціонування Реєстру 

громадських об'єднань на основі Єдиного реєстру громадських формувань; 

4) вжити інших заходів до реалізації цього Закону. 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ 

м. Київ  

22 березня 2012 року  

№ 4572-VI 
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Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

(від 15.09.1999 № 1045-XIV) 
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 45, ст.397 )  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом  

 N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16,  

 ст.121 }  

 

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.  

 Рішення Конституційного Суду  

 N 11-рп/2000 ( v011p710-00 ) від 18.10.2000 }  

 

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.  

 Рішення Конституційного Суду  

 N 11-рп/2000 ( v011p710-00 ) від 18.10.2000 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10  

 N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст.79  

 N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92  

 N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86  

 N 905-IV ( 905-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.318  

 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250  

 N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259  

 N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116  

 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66  

 N 345-VI ( 345-17 ) від 02.09.2008, ВВР, 2008, N 42-43, ст.293  

 N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511  

 N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012 }  

  

 

Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади  створення, права та 

гарантії діяльності професійних спілок.   

Розділ I. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів   

У цьому Законі застосовуються такі терміни:   

професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова  громадська організація, 

що об'єднує громадян, пов'язаних спільними  інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності  (навчання);   

первинна організація профспілки - добровільне об'єднання  членів профспілки, які, як 

правило, працюють на одному  підприємстві, в установі, організації незалежно від форми  

власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка  використовує найману працю, 

або забезпечують себе роботою  самостійно, або навчаються в одному навчальному 

закладі;   

організації профспілки - організаційні ланки профспілки,  визначені статутом 

профспілки, що діють у межах повноважень,  наданих статутом та цим Законом;   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1458-14/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-00/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-00/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2120-14/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2886-14/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2905-14/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/380-15/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/905-15/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1344-15/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2454-15/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3200-15/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/489-16/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/345-17/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1254-17/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4719-17/ed20120613
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член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки,  визнає її статут та 

сплачує членські внески;   

профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом  (положенням) профспілки, 

об'єднання профспілок, через який  профспілка здійснює свої повноваження;   

профспілковий представник - керівник профспілки, її  організації, об'єднання 

профспілок, профспілкового органу,  профорганізатор або інша особа, уповноважена на 

представництво  статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;   

роботодавець - власник підприємства, установи, організації  незалежно від форми 

власності, виду діяльності, галузевої  належності або уповноважений ним орган (керівник) 

чи фізична  особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;   

працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового  договору на 

підприємстві, в установі, організації чи у фізичної  особи, яка використовує найману 

працю. 

( Стаття 1 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

Стаття 2. Професійні спілки   

Професійні спілки створюються з метою здійснення  представництва та захисту 

трудових, соціально-економічних прав та  інтересів членів профспілки. ( Частина перша 

статті 2 в редакції  Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Діяльність профспілок будується на принципах законності та  гласності. Інформація 

щодо їх статутних і програмних документів є  загальнодоступною.   

Стаття 3. Сфера дії Закону   

Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх  організацій, об'єднань 

профспілок, профспілкових органів і на  профспілкових представників у межах їх 

повноважень, на  роботодавців, їх об'єднання, а також на органи державної влади та  

органи місцевого самоврядування. ( Частина перша статті 3 в  редакції Закону N 2886-III ( 

2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах  України (для 

військовослужбовців), органах внутрішніх справ,  Державній кримінально-виконавчій 

службі України, Службі безпеки  України, Службі зовнішньої розвідки України 

встановлюються  відповідними законами. { Частина друга статті 3 із змінами,  внесеними 

згідно із Законами N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005,  N 1254-VI ( 1254-17 ) від 

14.04.2009 }   

Дія цього Закону не поширюється на діяльність об'єднань  громадян, створених 

відповідно до інших законів України.   

Визначення "профспілка" або похідні від нього можуть  використовувати у своєму 

найменуванні лише ті організації, які  діють на підставі цього Закону.   

Стаття 4. Законодавство про профспілки   

Законодавство про профспілки складається з Конституції  України ( 254к/96-ВР ), 

Закону України "Про об'єднання громадян"  ( 2460-12 ), цього Закону, Кодексу законів про 

працю України  ( 322-08 ) та інших нормативно-правових актів, прийнятих  відповідно до 

них.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2886-14/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2886-14/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2886-14/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3200-15/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1254-17/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2460-12/ed20120613
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/ed20120613
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Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути  спрямовані на обмеження 

прав і гарантій діяльності профспілок,  передбачених Конституцією України, цим 

Законом, крім випадків,  передбачених частиною другою статті 3 цього Закону.   

Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до  профспілок, якщо інше 

не передбачено цим Законом.   

Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на  обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, передбачено  більш високий рівень гарантій щодо 

забезпечення діяльності  профспілок, то застосовуються норми міжнародного договору 

або  угоди.   

Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до   профспілок   

Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою  будь-яких обмежень 

трудових, соціально-економічних, політичних,  особистих прав і свобод громадян, 

гарантованих Конституцією  України, іншими законами України.   

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг  при укладанні, 

зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з  належністю або неналежністю до 

профспілок чи певної профспілки,  вступом до неї або виходом із неї.   

Стаття 6. Право на об'єднання у профспілки   

Громадяни України мають право на основі вільного  волевиявлення без будь-якого 

дозволу створювати профспілки,  вступати до них та виходити з них на умовах і в 

порядку,  визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.   

Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть  створювати профспілки, 

але можуть вступати до профспілок, якщо це  передбачено їх статутами.   

Стаття 7. Членство у профспілках   

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на  підприємстві, в установі 

або організації незалежно від форм  власності і видів господарювання, у фізичної особи, 

яка  використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою  самостійно, 

особи, які навчаються в навчальному закладі.   

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони  бажають вступити. 

Підставою для вступу до профспілки є заява  громадянина (працівника), подана в 

первинну організацію  профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється  

установчими зборами. ( Частина друга статті 7 в редакції Закону  N 2886-III ( 2886-14 ) від 

13.12.2001 )   

Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до  профспілки.   

Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено  членство у профспілці 

осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів  фермерських господарств, фізичних осіб - 

суб'єктів підприємницької  діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-

технічних  або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи  служби у 

зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не  працюють. ( Частина четверта статті 7 із 

змінами, внесеними згідно  із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )   

Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо  подвійного 

членства у профспілках.   

Роботодавці не можуть бути членами виборних органів  профспілки будь-якого рівня. 

( Частина шоста статті 7 в редакції  Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2886-14/ed20120613
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Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення   об'єднань   

З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх  організації (якщо це 

передбачено статутом) мають право на  добровільних засадах створювати об'єднання 

(ради, федерації,  конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою,  а 

також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.  ( Частина перша статті 8 в 

редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 )  від 13.12.2001 )   

Профспілки, які бажають створити об'єднання профспілок,  укладають відповідну 

угоду та затверджують статут (положення)  об'єднання.   

Права об'єднань профспілок визначаються профспілками, які їх  створили, відповідно 

до цього Закону, а також статутами  (положеннями) цих об'єднань.   

Статус об'єднань профспілок визначається за статусом членів,  яких вони об'єднують. 

( Частина четверта статті 8 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) 

від  13.12.2001 )   

Стаття 9. Міжнародні зв'язки профспілок   

Профспілки та їх об'єднання відповідно до своїх статутних  цілей і завдань мають 

право вступати до міжнародних профспілкових  та інших міжнародних організацій та 

об'єднань, які представляють  інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності,  

співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу  діяльність, яка не 

суперечить законодавству України.   

Стаття 10. Рівність профспілок   

Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо  здійснення 

представництва та захисту прав і інтересів членів  профспілки. 

( Стаття 10 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

Стаття 11. Статус професійних спілок   

Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів  членів профспілок на 

відповідному рівні договірного регулювання  трудових і соціально-економічних відносин 

профспілки, організації  профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних,  

регіональних, республіканських, всеукраїнських.   

Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки,  які діють на 

підприємстві, в установі, організації, навчальному  закладі або об'єднують членів 

профспілки, які забезпечують себе  роботою самостійно чи працюють на різних 

підприємствах, в  установах, організаціях або у фізичних осіб.   

Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як  дві первинні 

профспілкові організації, що діють на різних  підприємствах, в установах, організаціях 

однієї  адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті,  району, села, 

селища).   

Статус обласних мають профспілки, організації яких є в  більшості адміністративно-

територіальних одиниць однієї області,  міст Києва та Севастополя; в більшості  

адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва  та Севастополя, де 

розташовані підприємства, установи або  організації певної галузі.   

Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в  більшості 

адміністративно-територіальних одиниць двох або більше  областей.   

Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з  таких ознак:   
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1) наявність організацій профспілки в більшості  адміністративно-територіальних 

одиниць України, визначених  частиною другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-

ВР );   

2) наявність організацій профспілки в більшості з тих  адміністративно-

територіальних одиниць України, де розташовані  підприємства, установи або організації 

певної галузі.   

Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим  визначається за 

ознаками всеукраїнських профспілок стосовно  території Автономної Республіки Крим.   

Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу  використовувати у 

своєму найменуванні слово "Україна" та похідні  від нього. 

{ Стаття 11 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 }   

Стаття 12. Незалежність профспілок   

Професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні  від органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування,  роботодавців, інших громадських 

організацій, політичних партій, їм  не підзвітні і не підконтрольні.   

Профспілки самостійно організовують свою діяльність,  проводять збори, 

конференції, з'їзди, засідання утворених ними  органів, інші заходи, які не суперечать 

законодавству.   

Забороняється втручання органів державної влади, органів  місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх  об'єднань у статутну діяльність 

профспілок, їх організацій та  об'єднань. ( Частина третя статті 12 в редакції Закону N 

2886-III  ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Стаття 13. Професійні спілки та держава   

Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у  професійні спілки та 

додержання прав та інтересів профспілок.  ( Частина перша статті 13 із змінами, 

внесеними згідно із Законом  N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Держава визнає профспілки повноважними представниками  працівників і 

захисниками їх трудових, соціально-економічних прав  та інтересів, співпрацює з 

профспілками в їх реалізації, сприяє  профспілкам у встановленні ділових партнерських 

взаємовідносин з  роботодавцями та їх об'єднаннями.   

Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з  профспілками забезпечує 

підвищення рівня їх знань щодо правового,  економічного та соціального захисту 

працівників. ( Частина третя  статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III  

( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Стаття 14. Статути профспілок   

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх  статутів.   

Статути (положення) профспілок приймаються з'їздами,  конференціями, 

установчими або загальними зборами членів  профспілки відповідного рівня і не повинні 

суперечити  законодавству України.   

Статут (положення) профспілки повинен містити:   
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1) статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за  наявності), 

місцезнаходження її виборних органів (юридичну  адресу); ( Пункт 1 частини третьої 

статті 14 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

2) мету та завдання профспілки;   

3) умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з  неї;   

4) права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та  підстави виключення з 

членів профспілки;   

5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;   

6) організаційну структуру профспілки, повноваження її  організацій, виборних 

органів, порядок формування їх складу;  ( Пункт 6 частини третьої статті 14 в редакції 

Закону N 2886-III  ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

7) умови, терміни, порядок скликання з'їздів, конференцій чи  загальних зборів членів 

профспілки та порядок прийняття ними  рішень;   

8) порядок і терміни звітності виборних органів профспілки  перед членами 

профспілки, порядок здійснення контролю за  діяльністю виборних органів профспілки; ( 

Пункт 8 частини третьої  статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III  ( 

2886-14 ) від 13.12.2001 )   

9) джерела надходження (формування) коштів профспілки та  напрями їх 

використання;   

10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної  для виконання 

статутних завдань профспілки;   

11) порядок внесення змін до статуту профспілки;   

12) умови та порядок припинення діяльності профспілки і  вирішення майнових 

питань.   

У статуті профспілки можуть бути передбачені й інші  положення, що стосуються 

особливостей створення та функціонування  певної профспілки, якщо це не суперечить 

цьому Закону.   

У межах повноважень, передбачених статутом, вищі за статусом  профспілкові органи 

можуть затверджувати положення про організації  профспілки. ( Частина п'ята статті 14 із 

змінами, внесеними згідно  із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Стаття 15. Статут (положення) об'єднань профспілок   

Об'єднання профспілок діють відповідно до законодавства та  своїх статутів 

(положень), які приймаються засновниками.   

Статут (положення) об'єднання профспілок приймається  (затверджується) з'їздом або 

конференцією повноважних  представників усіх профспілок, які є його засновниками  

(учасниками), і не повинен суперечити законодавству України.   

Статут (положення) об'єднання профспілок повинен містити:   

1) дату та місце укладення угоди про створення об'єднання;   

2) статус та повну назву об'єднання, його скорочену назву (за  наявності), 

місцезнаходження його виборних органів (юридичну  адресу); ( Пункт 2 частини третьої 

статті 15 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   
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3) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності  об'єднання;   

4) мету створення та основні завдання об'єднання;   

5) умови та порядок прийняття нових членів до об'єднання та  виходу з нього;   

6) права та обов'язки членів об'єднання;   

7) організаційну структуру об'єднання;   

8) повноваження виборних органів об'єднання, порядок їх  формування та терміни 

діяльності; ( Пункт 8 частини третьої статті  15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

2886-III ( 2886-14 )  від 13.12.2001 )   

9) умови, терміни, порядок скликання з'їздів (конференцій)  об'єднання, порядок 

прийняття ними рішень та перелік питань,  віднесених до їх компетенції;   

10) джерела надходження (формування) коштів об'єднання та  напрями їх 

використання;   

11) порядок і терміни звітності виборних органів об'єднання  перед профспілками, які 

створили це об'єднання; ( Пункт 11 частини  третьої статті 15 із змінами, внесеними згідно 

із Законом  N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

12) порядок внесення змін до статуту (положення) об'єднання;   

13) умови та порядок припинення діяльності об'єднання;   

14) порядок здійснення контролю за діяльністю об'єднання;   

15) порядок вирішення майнових питань.   

У статуті (положенні) об'єднання профспілок можуть бути  передбачені й інші 

питання, що стосуються особливостей його  створення та функціонування, якщо це не 

суперечить цьому Закону.   

Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об'єднань   

Профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення  на відповідність 

заявленому статусу.   

Легалізація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань  здійснюється Міністерством 

юстиції України, інших профспілок, їх  об'єднань - відповідно Головним управлінням 

юстиції Міністерства  юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, 

Київським  та Севастопольським міськими, районними, районними у містах,  міськими 

(міст обласного значення) управліннями юстиції.   

Для легалізації профспілок, об'єднань профспілок їх  засновники або керівники 

виборних органів подають заяви. До заяви  додаються статут (положення), протокол з'їзду, 

конференції,  установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про  його 

затвердження, відомості про виборні органи, наявність  організацій профспілки у 

відповідних  адміністративно-територіальних одиницях, про засновників  об'єднань.   

На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок  документів легалізуючий 

орган у місячний термін підтверджує  заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 

11 цього Закону,  включає профспілку, об'єднання профспілок до реєстру об'єднань  

громадян і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про  легалізацію із 

зазначенням відповідного статусу.   
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Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації  профспілки, об'єднання 

профспілок.   

У разі невідповідності поданих документів профспілки,  об'єднання профспілок 

зазначеному статусу легалізуючий орган  пропонує профспілці, об'єднанню профспілок 

надати додаткову  документацію, необхідну для підтвердження статусу.   

Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки  іншого статусу 

визначається статутом цієї профспілки. Про  належність до певної профспілки організації, 

які діють на підставі  статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за 

місцем  свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про  легалізацію 

профспілки, на підставі якого вони включаються до  реєстру об'єднань громадян. 

Первинні профспілкові організації  також письмово повідомляють про це роботодавця.   

Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на  підставі власного статуту, 

легалізується у порядку, визначеному  цією статтею.   

Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної  особи з моменту 

затвердження статуту (положення). Статусу  юридичної особи набувають також 

організації профспілки, які діють  на підставі її статуту.   

Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють  свої повноваження, 

набувають цивільних прав і беруть на себе  цивільні обов'язки через свої виборні органи, 

які діють у межах  прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).   

За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які  їх підписали, несуть 

відповідальність згідно із законом. 

{ Стаття 16 в редакції Законів N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001, N 905-IV ( 905-15 

) від 05.06.2003 }   

Стаття 17. Символіка профспілок, їх об'єднань   

Профспілки можуть мати і використовувати власну символіку.   

Символіка профспілок, їх об'єднань затверджується їх вищими  органами відповідно 

до статутів і реєструється в порядку,  передбаченому законодавством України.   

Символіка профспілок, їх об'єднань не повинна відтворювати  державні чи релігійні 

символи або символіку інших об'єднань  громадян чи юридичних осіб.   

Стаття 18. Припинення діяльності профспілок, їх об'єднань   

Профспілки, їх об'єднання можуть припинити свою діяльність  шляхом реорганізації 

чи ліквідації (саморозпуску, примусового  розпуску).   

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск)  приймається з'їздом 

(конференцією), загальними зборами відповідно  до статуту (положення) профспілки, 

об'єднання профспілок.  Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція),  

загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів  профспілок, їх 

об'єднань, що залишилися після проведення всіх  необхідних розрахунків, на статутні чи 

благодійні цілі.   

Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію  України ( 254к/96-ВР 

) та закони України, може бути заборонена  лише за рішенням місцевого суду, а 

профспілок зі статусом  всеукраїнських і республіканських та об'єднань профспілок з  

відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України.  ( Частина третя 

статті 18 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 )  від 13.12.2001 )   
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Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також  заборона діяльності 

профспілок, їх об'єднань за рішенням будь-яких  інших органів.   

Рішення про примусовий розпуск об'єднання профспілок не тягне  за собою розпуску 

профспілок, які входять до цього об'єднання.  Примусовий розпуск профспілки чи 

об'єднання профспілок тягне за  собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та 

виключення з Реєстру  об'єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з  

обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.  ( Частина п'ята статті 

18 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )     

 

Розділ II. 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ 

Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і   захищати права та 

інтереси членів профспілок   

Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист  трудових, соціально-

економічних прав та інтересів членів  профспілок в органах державної влади та органах 

місцевого  самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими  

об'єднаннями громадян.   

У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх  об'єднання здійснюють 

представництво та захист інтересів  працівників незалежно від їх членства у профспілках.   

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів  профспілки здійснюють 

представництво та захист у порядку,  передбаченому законодавством та їх статутами.   

Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси  своїх членів при 

реалізації ними конституційного права на  звернення за захистом своїх прав до судових 

органів,  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також  міжнародних 

судових установ.   

Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах  з роботодавцями, 

органами державної влади та органами місцевого  самоврядування здійснюється на основі 

системи колективних  договорів та угод, а також відповідно до законодавства.   

Стаття 20. Право профспілок, їх об'єднань на ведення   колективних переговорів та 

укладання колективних   договорів і угод   

Профспілки, їх організації та об’єднання ведуть колективні  переговори, укладають 

колективні договори, генеральну, галузеві  (міжгалузеві), територіальні угоди від імені 

працівників у  порядку, встановленому законом. 

{ Частина перша статті 20 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 )  від 17.05.2012 }   

Участь у колективних переговорах з укладення угод на  національному, галузевому, 

територіальному рівні беруть  репрезентативні на відповідному рівні профспілки, їх 

організації  та об’єднання. 

{ Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4719-VI  ( 4719-17 ) від 

17.05.2012 }   

Професійні спілки, їх організації та об’єднання, що не  відповідають критеріям 

репрезентативності, визначеним Законом  України "Про соціальний діалог в Україні" ( 

1045-14 ), за рішенням  своїх виборних органів можуть надавати повноваження  

репрезентативним організаціям та об’єднанням відповідного рівня  (за згодою) для 
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представлення своїх інтересів під час укладення  угод. Надання повноважень 

оформлюється письмово. 

{ Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4719-VI  ( 4719-17 ) від 

17.05.2012 }   

Роботодавці, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи  місцевого 

самоврядування зобов'язані брати участь у колективних  переговорах щодо укладання 

колективних договорів і угод.   

Кількість представників репрезентативних профспілок, їх  організацій, об’єднань для 

ведення колективних переговорів з  укладення угод від імені працівників на 

національному, галузевому  і територіальному рівні визначається пропорційно до 

кількості  членів профспілок, яких вони об’єднують та інтереси яких  представляють 

згідно з повноваженнями, наданими їм профспілками,  їх організаціями, об’єднаннями, що 

не відповідають критеріям  репрезентативності. 

{ Частина п'ята статті 20 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 )  від 17.05.2012 }   

Забороняється ведення переговорів та укладання угод і  колективних договорів від 

імені працівників особам, які  представляють роботодавців.   

Профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням  колективних 

договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх  об'єднаннями, органами виконавчої 

влади, органами місцевого  самоврядування умов колективного договору, угоди 

профспілки, їх  об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих  

порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови  усунути ці порушення 

або недосягнення згоди у зазначений термін  профспілки мають право оскаржити 

неправомірні дії або  бездіяльність посадових осіб до місцевого суду. ( Частина  статті 20 

в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту   прав громадян на 

працю та здійснення громадського   контролю за додержанням законодавства про працю   

Профспілки, їх об'єднання захищають право громадян на працю,  беруть участь у 

розробленні та здійсненні державної політики у  галузі трудових відносин, оплати праці, 

охорони праці, соціального  захисту.   

Проекти законів з питань формування та реалізації державної  соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових,  соціальних, економічних відносин 

подаються відповідними органами  виконавчої влади з урахуванням пропозицій 

всеукраїнських  профспілок, їх об'єднань. 

{ Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4719-VI ( 4719-

17 ) від 17.05.2012 }   

Проекти нормативно-правових актів, які стосуються регулювання  трудових, 

соціальних, економічних відносин, розглядаються органами  виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування з  урахуванням думки відповідних профспілок, 

об'єднань профспілок. 

{ Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4719-VI ( 

4719-17 ) від 17.05.2012 }   

Профспілки, їх об'єднання мають право вносити пропозиції  суб'єктам права 

законодавчої ініціативи і відповідним органам  державної влади про прийняття або 

внесення змін до законів і інших  нормативно-правових актів з питань формування та 
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реалізації  державної соціальної та економічної політики, регулювання  трудових, 

соціальних, економічних відносин. 

{ Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 4719-VI ( 

4719-17 ) від 17.05.2012 }   

Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь у розгляді  органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування, а  також роботодавцями, їх об'єднаннями, 

іншими об'єднаннями громадян  своїх пропозицій.   

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні  сітки, схеми 

посадових окладів, умови запровадження та розміри  надбавок, доплат, премій, винагород 

та інших заохочувальних,  компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в 

колективному  договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених  законодавством, 

генеральною, галузевими (міжгалузевими) або  територіальними угодами. Якщо 

колективний договір не укладено,  роботодавець зобов’язаний погодити зазначені питання 

з  профспілковим органом. 

{ Частина шоста статті 21 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 )  від 17.05.2012 }   

Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою  заробітної плати, 

додержанням законодавства про працю та про  охорону праці, створенням безпечних і 

нешкідливих умов праці,  належних виробничих та санітарно-побутових умов, 

забезпеченням  працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами  індивідуального 

та колективного захисту. У разі загрози життю або  здоров'ю працівників профспілки 

мають право вимагати від  роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях,  

виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або  на підприємстві в 

цілому на час, необхідний для усунення загрози  життю або здоров'ю працівників.   

Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи  умов праці, а також 

об'єктів виробничого призначення, що  проектуються, будуються чи експлуатуються, на 

відповідність їх  нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у  

розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на  виробництві та давати 

свої висновки про них.   

Для здійснення цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть  створювати служби 

правової допомоги та відповідні інспекції,  комісії, затверджувати положення про них. 

Уповноважені  представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам  

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про  усунення порушень 

законодавства про працю, які є обов'язковими для  розгляду, та в місячний термін 

одержувати від них аргументовані  відповіді. ( Частина дев'ята статті 21 із змінами, 

внесеними  згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін  дії чи бездіяльність 

посадових осіб можуть бути оскаржені до  місцевого суду. ( Статтю 21 доповнено 

частиною десятою згідно із  Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Стаття 22. Права профспілок, їх об'єднань у забезпеченні   зайнятості населення   

Профспілки, їх об'єднання беруть участь у розробленні  державної політики 

зайнятості населення, державних та  територіальних програм зайнятості, проводять 

спільні консультації  з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами  

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують  заходи щодо 

соціального захисту членів профспілок, які  вивільняються в результаті реорганізації або 

ліквідації  підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за  виконанням 

законодавства про зайнятість.   
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Права і повноваження профспілок щодо забезпечення захисту  працівників від 

безробіття та його наслідків визначаються  законодавством і колективними договорами та 

угодами.   

У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з  причин економічного, 

технологічного, структурного чи аналогічного  характеру або у зв'язку з ліквідацією, 

реорганізацією, зміною  форми власності підприємства, установи, організації, він повинен  

завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень  надати первинним 

профспілковим організаціям інформацію щодо цих  заходів, включаючи інформацію про 

причини наступних звільнень,  кількість і категорії працівників, яких це може 

стосуватися, про  терміни проведення звільнень, а також провести консультації з  

профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню  їх кількості до 

мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків  будь-яких звільнень. ( Частина третя 

статті 22 в редакції Закону  N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Профспілки мають право вносити пропозиції органам державної  влади, органам 

місцевого самоврядування, роботодавцям, їх  об'єднанням про перенесення термінів, 

тимчасове припинення або  скасування заходів, пов'язаних з вивільненням працівників, які 

є  обов'язковими для розгляду. ( Частина четверта статті 22 в  редакції Закону N 2886-III ( 

2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь і  проводити відповідні 

консультації з питань залучення і  використання в Україні іноземної робочої сили.   

Стаття 23. Права профспілок, їх об'єднань щодо соціального   захисту та 

забезпечення достатнього життєвого   рівня громадян   

Профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні головних  критеріїв життєвого 

рівня, прожиткового мінімуму, а також  мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, 

соціальних виплат,  політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих  

на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток  людини та 

соціальний захист у разі повної, часткової або  тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття,  а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.   

Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі   соціального страхування   

Профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні  державним соціальним 

страхуванням як представники застрахованих  осіб.   

До складу правлінь та наглядових рад фондів  загальнообов’язкового державного 

соціального страхування  представники застрахованих осіб обираються (делегуються)  

репрезентативними на відповідному рівні професійними спілками та  їх об’єднаннями. 

{ Статтю 24 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4719-VI  ( 4719-17 ) від 

17.05.2012 }  { Стаття 24 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 }   

Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та   при зміні форм 

власності   

Профспілки представляють права та інтереси працівників у  відносинах з 

роботодавцем в управлінні підприємствами, установами,  організаціями, а також у ході 

приватизації об'єктів державної та  комунальної власності, беруть участь у роботі комісій 

з  приватизації представляють інтереси працівників  підприємства-боржника в комітеті 

кредиторів у ході процедури  банкрутства. ( Частина перша статті 25 із змінами, 

внесеними  згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   
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Роботодавці зобов'язані брати участь в заходах профспілок  щодо захисту трудових та 

соціально-економічних прав на їх  запрошення.   

Стаття 26. Права профспілок, їх об'єднань у вирішенні   трудових спорів   

Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси  працівників в органах, 

що розглядають індивідуальні трудові спори.   

Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси  працівників при 

вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)  у порядку, встановленому 

законодавством. Представники профспілок  беруть участь у діяльності примирних 

комісій, трудових арбітражів  та інших органів, які розглядають колективний трудовий 

спір  (конфлікт).   

Стаття 27. Право профспілок, їх об'єднань на організацію   страйків та проведення 

інших масових заходів   

Профспілки, їх об'єднання мають право на організацію та  проведення страйків, 

зборів, мітингів, походів і демонстрацій на  захист трудових і соціально-економічних прав 

та інтересів  працівників відповідно до закону.   

Стаття 28. Право профспілок, їх об'єднань на інформацію з   питань праці та 

соціально-економічного розвитку   

Профспілки, їх об'єднання мають право одержувати безоплатно  інформацію від 

роботодавців або їх об'єднань, органів державної  влади та органів місцевого 

самоврядування з питань, що стосуються  трудових і соціально-економічних прав та 

законних інтересів своїх  членів, а також інформацію про результати господарської 

діяльності  підприємств, установ або організацій. Зазначена інформація має  бути надана 

не пізніше п'ятиденного терміну. ( Частина перша  статті 28 із змінами, внесеними згідно 

із Законом N 2886-III  ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Профспілки, їх об'єднання мають право безоплатно одержувати  від Державного 

комітету статистики України статистичні дані з  питань праці та соціально-економічних 

питань, а також виробничого  та невиробничого травматизму, профзахворювань.   

Стаття 29. Право профспілок, їх об'єднань на створення   навчальних, культурно-

освітніх закладів, дослідних   та інших організацій   

Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху,  підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації  профспілкових кадрів, з метою захисту прав 

та інтересів членів  профспілок профспілки та їх об'єднання мають право за рахунок  

власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади,  дослідні, соціально-

аналітичні установи, а також правові,  статистичні, соціологічні навчальні центри та 

центри незалежних  експертиз.   

Для висвітлення своєї діяльності профспілки та їх об'єднання  мають право бути 

засновниками засобів масової інформації та  здійснювати видавничу діяльність відповідно 

до закону.   

Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо питань   охорони здоров'я 

громадян, фізичної культури,   спорту, туризму та охорони довкілля   

Профспілки, їх об'єднання організовують і здійснюють  громадський контроль за 

реалізацією прав членів профспілки у сфері  охорони здоров'я, медико-соціальної 

допомоги. Профспілки, їх  об'єднання беруть участь у діяльності експертних, 

консультативних  та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я, а  також 
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можуть брати участь у розвитку масової фізичної культури,  спорту, туризму, створенні та 

підтримці спортивних товариств і  туристичних організацій.   

Профспілки, їх об'єднання беруть участь в охороні довкілля,  захисті населення від 

негативного екологічного впливу, сприяють  діяльності громадських природоохоронних 

організацій, можуть  проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не  

заборонену законом діяльність у цій сфері.   

Стаття 31. Права профспілок, їх об'єднань у сфері захисту   духовних інтересів 

трудящих   

Профспілки, їх об'єднання можуть брати участь у створенні  умов для 

загальнодоступного користування громадянами надбаннями  української національної 

культури, культур національних меншин,  які проживають на території України, світової 

культури, свободи  літературної, художньої, наукової, технічної творчості,  соціального 

захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.   

Стаття 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових   прав громадян   

Профспілки, їх об'єднання відповідно до своїх статутів  (положень) беруть участь у 

розробленні державної житлової  політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток 

житлового  будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження  

житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав  громадян, пов'язаних з 

одержанням, утриманням і збереженням житла.   

( Частину другу статті 32 виключено на підставі Закону  N 2886-III ( 2886-14 ) від 

13.12.2001 )     

Стаття 33. Право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до   відповідальності 

посадових осіб   

Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового  договору 

(контракту) з керівником підприємства, установи або  організації, якщо він порушує цей 

Закон, законодавство про працю,  про колективні договори та угоди.   

Вимога профспілкових органів про розірвання трудового  договору (контракту) є 

обов'язковою для розгляду і виконання. У  разі незгоди з нею керівник, стосовно якого 

прийнято рішення, або  орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у  

двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до  місцевого суду. У 

цьому разі виконання вимоги про розірвання  трудового договору зупиняється до 

винесення судом рішення.  ( Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 

2886-III  ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Стаття 34. Власність профспілок, їх об'єднань   

Профспілки, їх об'єднання можуть мати у власності кошти та  інше майно, необхідне 

для здійснення їх статутної діяльності.   

Право власності профспілок, їх об'єднань виникає на підставі:   

придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних  коштів, пожертвувань 

громадян, підприємств, установ та організацій  або на інших підставах, не заборонених 

законодавством;   

передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками,  членами профспілки, 

органами державної влади або органами  місцевого самоврядування.   

Профспілки, їх об'єднання мають право власності також на  майно та кошти, придбані 

в результаті господарської діяльності  створених ними підприємств та організацій.   
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Фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об'єднань  органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування не  здійснюється. Контроль за їх 

надходженням та витрачанням  здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані 

відповідно до  статутів (положень) профспілок, їх об'єднань. ( Частина четверта  статті 34 

в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

( Частину п'яту статті 34 виключено на підставі Закону  N 2886-III ( 2886-14 ) від 

13.12.2001 )   

Позбавлення профспілок права власності, а також права  володіння та користування 

майном, переданим їм у господарське  відання, може мати місце лише за рішенням суду 

на підставах,  визначених законами.   

Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим  майном профспілок, їх 

об'єднань, що належить їм на праві  власності, здійснюють виборні органи профспілки або 

об'єднання,  створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори,  конференції, 

з'їзди тощо). ( Частина сьома статті 34 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 2886-III 

( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

Члени профспілок не відповідають своїми коштами та іншим  майном за 

зобов'язаннями профспілки та її органів, як і профспілка  та її органи не відповідають 

своїми коштами та іншим майном за  зобов'язаннями членів профспілки.   

Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність   профспілок, їх об'єднань   

З метою реалізації статутних завдань профспілки, їх  об'єднання, які є юридичними 

особами, можуть здійснювати необхідну  господарську та фінансову діяльність шляхом 

надання безоплатних  послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку  

підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи,  формувати відповідні 

фонди, кредитні спілки. 

( Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III  ( 2886-14 ) від 

13.12.2001 )   

Стаття 36. Обов'язки профспілок, їх об'єднань щодо захисту   прав та інтересів своїх 

членів   

Профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та  захист трудових і 

соціально-економічних прав та інтересів своїх  членів, повинні додержуватися 

Конституції України ( 254к/96-ВР ),  законів та інших нормативно-правових актів, а також 

виконувати  колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе  зобов'язання.   

Розділ III 

ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ   НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В 

УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ 

( Назва Розділу III в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

Стаття 37. Первинні профспілкові організації на   підприємствах, в установах, 

організаціях   

Профспілкові організації на підприємствах, в установах,  організаціях та їх 

структурних підрозділах представляють інтереси  своїх членів і захищають їх трудові, 

соціально-економічні права та  інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові 

організації  здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення)  виборні 

органи, а в організаціях, де виборні органи не  створюються, - через профспілкового 
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представника, уповноваженого  згідно із статутом на представництво інтересів членів 

профспілки,  який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.   

Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька  первинних профспілкових 

організацій, представництво колективних  інтересів працівників підприємства, установи 

або організації щодо  укладання колективного договору здійснюється об'єднаним  

представницьким органом, який утворюється цими первинними  профспілковими 

організаціями, за ініціативою будь-якої з них. У  цьому випадку кожна профспілкова 

організація має визначитися щодо  своїх конкретних зобов'язань за колективним 

договором та  відповідальності за їх невиконання. Представницький орган  утворюється 

на засадах пропорційного представництва. Первинна  профспілкова організація, що 

відмовилася від участі в  представницькому органі, позбавляється права представляти 

інтереси  найманих працівників при підписанні колективного договору. 

( Стаття 37 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної   профспілкової організації на 

підприємстві,   в установі, організації   

Виборний орган первинної профспілкової організації на  підприємстві, в установі або 

організації: ( Абзац перший частини  першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із 

Законом  N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

1) укладає та контролює виконання колективного договору,  звітує про його 

виконання на загальних зборах трудового колективу,  звертається з вимогою до 

відповідних органів про притягнення до  відповідальності посадових осіб за невиконання 

умов колективного  договору;   

2) разом з роботодавцем вирішує питання запровадження,  перегляду та змін норм 

праці;   

3) разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці  працівників підприємства, 

форм і систем оплати праці, розцінок,  тарифних сіток, схем посадових окладів, умов 

запровадження та  розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших  

заохочувальних, компенсаційних виплат; ( Пункт 3 частини першої  статті 38 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 2886-III  ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу  відпочинку, погоджує 

графіки змінності та надання відпусток,  запровадження підсумованого обліку робочого 

часу, дає дозвіл на  проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;   

5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку  підприємства, 

поліпшення умов праці, матеріально-побутового,  медичного обслуговування працівників;   

6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань,  визначенні та 

затвердженні переліку і порядку надання працівникам  соціальних пільг;   

7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового  розпорядку підприємства, 

установи або організації;   

8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при  розгляді трудових 

індивідуальних спорів та у колективному  трудовому спорі, сприяє його вирішенню;   

9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати  трудовий договір 

(контракт) з керівником підприємства, установи,  організації, якщо він порушує цей Закон, 

законодавство про працю,  ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни  

колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним  договором, допускає інші 
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порушення законодавства про колективні  договори; ( Пункт 9 частини першої статті 38 в 

редакції Закону  N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання  трудового договору з 

ініціативи роботодавця з працівником, який є  членом діючої на підприємстві, в установі, 

організації профспілки,  у випадках, передбачених законом; ( Пункт 10 частини першої 

статті  38 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків,  професійних захворювань і 

аварій, роботі комісії з питань охорони  праці; ( Пункт 11 частини першої статті 38 із 

змінами, внесеними  згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

12) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем  законодавства про 

працю та про охорону праці, за забезпеченням на  підприємстві, в установі або організації 

безпечних та нешкідливих  умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням  

установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених  недоліків;   

13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем  документів, 

необхідних для призначення пенсій працівникам і членам  їх сімей;   

14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам,  які до виходу на пенсію 

працювали на підприємстві, в установі або  організації, права користування нарівні з його 

працівниками  наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення  

житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та  іншими соціальними 

послугами і пільгами згідно із статутом  підприємства, установи або організації та 

колективним договором;   

15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із  соціального страхування, 

направляє працівників на умовах,  передбачених колективним договором або угодою, до 

санаторіїв,  профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз  та 

оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного  обслуговування працівників та 

членів їх сімей; ( Пункт 15 частини  першої статті 38 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 

) від  13.12.2001 )   

16) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору  визначає розмір 

коштів, що будуть спрямовані на будівництво,  реконструкцію, утримання житла, 

здійснює облік громадян, які  потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у 

встановленому  законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти  

або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу  площу, яка надається 

власникові у розпорядження в інших будинках,  контролює житлово-побутове 

обслуговування працівників; ( Пункт 16  частини першої статті 38 в редакції Закону N 

2886-III ( 2886-14 )  від 13.12.2001 )   

17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника у  ході процедури 

банкрутства. ( Частину першу статті 38 доповнено  пунктом 17 згідно із Законом N 2886-

III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

Виборні органи профспілкової організації, що діють на  підприємстві, в установі або 

організації, мають також інші права,  передбачені законодавством України.   

Стаття 39. Порядок надання згоди на розірвання трудового   договору з ініціативи 

роботодавця   

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний  орган первинної 

профспілкової організації, членом якої є  працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний 

термін обгрунтоване  письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з  

працівником.   
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Подання роботодавця має розглядатися у присутності  працівника, щодо якого воно 

подано. Розгляд подання за відсутності  працівника допускається лише за його письмовою 

заявою. За бажанням  працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі  

адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на  засідання розгляд заяви 

відкладається до наступного засідання у  межах терміну, визначеного частиною першою 

цієї статті. При  повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може  

розглядатися за його відсутності.   

У разі, якщо виборний орган первинної профспілкової  організації не утворюється, 

згоду на розірвання трудового договору  дає профспілковий представник, уповноважений 

на представництво  інтересів членів профспілки згідно зі статутом.   

Орган первинної профспілкової організації повідомляє  роботодавця про прийняте 

рішення у письмовій формі у триденний  термін після його прийняття. У разі пропуску 

цього терміну  вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання  трудового 

договору.   

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних  профспілкових організацій, 

які діють на підприємстві, в установі,  організації, дозвіл на його звільнення дає той 

профспілковий  орган, до якого звернувся роботодавець.   

Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання  трудового договору має бути 

обгрунтованим. У разі, якщо в рішенні  немає обгрунтування відмови у згоді на 

звільнення, роботодавець  має право звільнити працівника без згоди виборного органу  

профспілки. 

( Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III  ( 2886-14 ) від 

13.12.2001 )     

Розділ IV. 

ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛОК 

Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок   

Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а  також повноважні 

представники цих органів мають право:   

1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на  підприємстві, в установі, 

організації, де працюють члени  профспілок;   

2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової  особи відповідні 

документи, відомості та пояснення, що стосуються  умов праці, виконання колективних 

договорів та угод, додержання  законодавства про працю та соціально-економічних прав 

працівників;   

3) безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або  письмово до 

роботодавця, посадових осіб;   

4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського  харчування, охорони здоров'я, 

дитячих закладів, гуртожитків,  транспортних підприємств, підприємств побутових 

послуг, що  належать даному підприємству, установі, організації або їх  обслуговують;   

5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території  підприємства, 

установи або організації в доступних для працівників  місцях;   

6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного  соціального страхування, 

використання коштів для соціальних і  культурних заходів та житлового будівництва.   
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Надати право технічній інспекції профспілок галузевого  рівня, що здійснює контроль 

за дотриманням умов праці та техніки  безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону 

України "Про  підвищення престижності шахтарської праці", зупиняти ведення робіт  на 

підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та  охорони праці. { Статтю 

40 доповнено частиною другою згідно із  Законом N 345-VI ( 345-17 ) від 02.09.2008 }   

Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або   організацій, обраних 

до профспілкових органів   

Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до  складу виборних 

профспілкових органів, гарантуються можливості для  здійснення їх повноважень.   

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до  дисциплінарної 

відповідальності працівників, які є членами  виборних профспілкових органів, 

допускається лише за попередньою  згодою виборного органу, членами якого вони є. ( 

Частина друга  статті 41 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

Звільнення членів виборного профспілкового органу  підприємства, установи, 

організації (у тому числі структурних  підрозділів), його керівників, профспілкового 

представника (там,  де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання  

загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди  виборного органу, 

членами якого вони є, а також вищестоящого  виборного органу цієї профспілки 

(об'єднання профспілок).  ( Частина третя статті 41 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 )  

від 13.12.2001 )   

Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які  обиралися до складу 

профспілкових органів підприємства, установи,  організації, не допускається протягом 

року після закінчення  терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації  

підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності  працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі внаслідок стану  здоров'я, який перешкоджає продовженню 

даної роботи, або вчинення  працівником дій, за які законодавством передбачена 

можливість  звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається  працівникам у 

разі дострокового припинення повноважень у цих  органах у зв'язку з неналежним 

виконанням своїх обов'язків або за  власним бажанням, за винятком випадків, коли це 

обумовлено станом  здоров'я. ( Частина четверта статті 41 в редакції Закону  N 2886-III ( 

2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до  складу виборних 

профспілкових органів, після закінчення терміну їх  повноважень надається попередня 

робота (посада) або за згодою  працівника інша рівноцінна робота (посада).   

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від  своїх виробничих чи 

службових обов'язків, надається на умовах,  передбачених колективним договором чи 

угодою, вільний від роботи  час із збереженням середньої заробітної плати для участі в  

консультаціях і переговорах, виконання інших громадських  обов'язків в інтересах 

трудового колективу, а також на час участі  в роботі виборних профспілкових органів, але 

не менше ніж дві  години на тиждень. ( Частина шоста статті 41 із змінами, внесеними  

згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до  складу виборних 

профспілкових органів підприємства, установи,  організації, надається додаткова 

відпустка тривалістю до 6  календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за  

рахунок роботодавця. ( Статтю 6 доповнено частиною згідно із  Законом N 2886-III ( 2886-

14 ) від 13.12.2001 )   
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За працівниками, обраними до складу виборних органів  профспілкової організації, 

що діє на підприємстві, в установі або  організації, зберігаються соціальні пільги та 

заохочення,  встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до  

законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам  можуть бути надані 

додаткові пільги, якщо це передбачено  колективним договором.   

Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов   діяльності профспілок   

Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для  діяльності 

профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в  установі або організації.   

Надання для роботи виборного профспілкового органу та  проведення зборів 

працівників приміщень з усім необхідним  обладнанням, зв'язком, опаленням, 

освітленням, прибиранням,  транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у 

порядку,  передбаченому колективним договором (угодою). ( Частина друга  статті 42 із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III  ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

За наявності письмових заяв працівників, які є членами  профспілки, роботодавець 

щомісячно і безоплатно утримує із  заробітної плати та перераховує на рахунок 

профспілки членські  профспілкові внески працівників відповідно до укладеного  

колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим  договором. 

Роботодавець не має права затримувати перерахування  зазначених коштів. ( Частина 

третя статті 42 в редакції Закону  N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

Спори, пов'язані з невиконанням роботодавцем цих обов'язків,  розглядаються в 

судовому порядку. ( Частина четверта статті 42 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 

2886-III ( 2886-14 ) від  13.12.2001 )   

Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств,   установ або 

організацій будинків, приміщень,   споруд для ведення культурно-освітньої,   оздоровчої, 

фізкультурної та спортивної роботи   

Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані,  призначені для ведення 

культурно-освітньої, оздоровчої,  фізкультурної та спортивної роботи серед працівників 

підприємства,  установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі  табори 

можуть передаватися на договірних засадах у користування  профспілковим організаціям 

цього підприємства, установи або  організації.   

{ Дію статті 44 зупинено на 2007 рік в частині проведення  бюджетними 

установами та організаціями відрахувань профспілковим  організаціям на культурно-

масову, фізкультурну і оздоровчу роботу  згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 

19.12.2006 } { Дію статті  44 зупинено на 2004 рік в частині проведення бюджетними 

установами  та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на  культурно-

масову, фізкультурну і оздоровчу роботу згідно із  Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 

27.11.2003 } { Дію статті 44  зупинено на 2003 рік в частині проведення бюджетними 

установами та  організаціями відрахувань профспілковим організаціям на  культурно-

масову, фізкультурну і оздоровчу роботу згідно із  Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 

26.12.2002 } { Дію статті 44  зупинено на 2002 рік в частині проведення бюджетними 

установами та  організаціями відрахувань профспілковим організаціям на  культурно-

масову і фізкультурну роботу згідно із Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 } 

Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами,   організаціями 

первинним профспілковим   організаціям на культурно-масову, фізкультурну і   оздоровчу 

роботу   
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Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним  профспілковим 

організаціям на культурно-масову, фізкультурну і  оздоровчу роботу в розмірах, 

передбачених колективним договором та  угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду 

оплати праці з  віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за  рахунок 

виділення додаткових бюджетних асигнувань. 

( Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2120-III  ( 2120-14 ) від 

07.12.2000, N 1458-III ( 1458-14 ) від  17.02.2000, в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) 

від  13.12.2001 )   

Стаття 45. Обов'язок роботодавця надавати інформацію на   запити профспілок, їх 

об'єднань   

Роботодавці, їх об'єднання зобов'язані в тижневий термін  надавати на запити 

профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх  розпорядженні, з питань умов праці та 

оплати праці працівників, а  також соціально-економічного розвитку підприємства, 

установи,  організації та виконання колективних договорів і угод. ( Частина  перша статті 

45 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )   

У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець  зобов'язаний на вимогу 

виборних профспілкових органів дати дозвіл  на отримання в банківських установах 

інформації про наявність  коштів на рахунках підприємства, установи, організації або  

отримати таку інформацію в банківських установах і надати її  профспілковому органу. У 

разі відмови роботодавця надати таку  інформацію або дозвіл на отримання інформації 

його дії або  бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду. ( Статтю 45  

доповнено частиною другою згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 )  від 13.12.2001 )     

Розділ V. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА   ПРО 

ПРОФСПІЛКИ 

Стаття 46. Відповідальність посадових осіб   

Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на  об'єднання у 

профспілки, а також посадові та інші особи, винні в  порушенні законодавства про 

профспілки, які своїми діями або  бездіяльністю перешкоджають законній діяльності 

профспілок, їх  об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну  

відповідальність відповідно до законів.   

Розділ VI. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   

2. Професійні спілки та їх об'єднання, які діяли на території  України, зобов'язані у 

шестимісячний термін з часу набрання  чинності цим Законом пройти легалізацію 

відповідно до цього Закону  без стягнення реєстраційного збору.   

3. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін  після опублікування 

Закону України "Про професійні спілки, їх  права та гарантії діяльності":   

подати Верховній Раді України пропозиції про внесення до  законодавчих актів змін, 

що випливають з цього Закону;   

привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з  цим Законом;   
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забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими  центральними органами 

виконавчої влади своїх нормативно-правових  актів, що суперечать цьому Закону.   

4. Закони України та інші нормативно-правові акти  застосовуються в частині, що не 

суперечить цьому Закону.     

Президент України  Л.КУЧМА   

м. Київ, 15 вересня 1999 року   N 1045-XIV 
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Закон України «Про органи самоорганізації населення» 

(від 11.07.2001 № 2625-III) 
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ст. 254 )     

Розділ I. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Мета Закону   

Цей Закон визначає правовий статус, порядок організації та  діяльності органів 

самоорганізації населення.   

Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі   

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке  значення:   

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що  створюються 

жителями, які на законних підставах проживають на  території села, селища, міста або їх 

частин, для вирішення  завдань, передбачених цим Законом;   

власні повноваження органу самоорганізації населення -  повноваження, надані 

відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та  законів України сільською, селищною, 

міською або районною у місті  (у разі її створення) радою органу самоорганізації 

населення під  час його утворення;   

делеговані повноваження органу самоорганізації населення -  повноваження сільської, 

селищної, міської, районної у місті (у  разі її створення) ради, якими вона додатково 

наділяє орган  самоорганізації населення.   

Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення   

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі  членів територіальних 

громад сіл, селищ, міст, районів у містах у  вирішенні окремих питань місцевого значення.   

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні,  квартальні комітети, 

комітети мікрорайонів, комітети районів у  містах, сільські, селищні комітети.   

3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:   

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань  місцевого значення в межах 

Конституції і законів України;   

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших  потреб жителів шляхом 

сприяння у наданні їм відповідних послуг;   

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного  розвитку відповідної 

території, інших місцевих програм.   

Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення   

1. Органи самоорганізації населення діють на підставі  Конституції України, цього та 

інших законів України, актів  Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних та  місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній Республіці Крим  - 

також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної  Республіки Крим та 

рішень Ради міністрів Автономної Республіки  Крим), рішень відповідних органів 

місцевого самоврядування, рішень  місцевого референдуму, статутів територіальних 

громад,  розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови  районної у місті (у 
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разі її створення) ради, виданих у межах своїх  повноважень, положень про органи 

самоорганізації населення, рішень  зборів (конференції) жителів за місцем проживання, 

які їх обрали.   

2. Орган самоорганізації населення, утворений за дозволом  районної у місті ради, 

керується у своїй діяльності також  рішеннями міської ради та її виконавчого органу.   

Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу   самоорганізації населення   

Організація та діяльність органу самоорганізації населення  грунтуються на 

принципах:   

1) законності;   

2) гласності;   

3) добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської,  селищної, міської, 

районної в місті (у разі її створення) ради;   

4) територіальності;   

5) виборності;   

6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед  відповідними радами;   

7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед  жителями, які обрали 

орган самоорганізації населення;   

8) фінансової та організаційної самостійності.   

Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу   самоорганізації 

населення   

1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації  населення в порядку, 

визначеному цим Законом, можуть жителі, які  на законних підставах проживають на 

відповідній території.   

2. Забороняються будь-які обмеження права жителів, які  проживають на відповідній 

території, на участь у відповідному  органі самоорганізації населення залежно від їх раси, 

кольору  шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,  етнічного та 

соціального походження, майнового стану, мовних або  інших ознак.   

Стаття 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації   населення   

1. Орган самоорганізації населення створюється за  територіальною ознакою.   

2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації  населення, може бути частина 

території села, селища, міста, району  в місті, у межах якої проживають жителі, які обрали 

цей орган.   

3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації  населення, визначається 

рішенням ради, що дала дозвіл на  створення:   

а) сільського, селищного комітету - в межах території села,  селища, якщо його межі 

не співпадають з межами діяльності  сільської, селищної ради;   

б) вуличного, квартального комітету - в межах території  кварталу, кількох, однієї або 

частини вулиці з прилеглими  провулками в місцях індивідуальної забудови;   

в) комітету мікрорайону - в межах території окремого  мікрорайону, житлово-

експлуатаційної організації в містах;   
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г) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків)  в державному і 

громадському житловому фонді та фонді  житлово-будівельних кооперативів;   

ґ) комітету району в місті - в межах одного або кількох  районів у місті, якщо його 

межі не співпадають з межами діяльності  районної у місті ради.   

Розділ II. 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ   САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 8. Порядок ініціювання створення органу   самоорганізації населення   

1. З ініціативою про створення органу самоорганізації  населення до сільської, 

селищної, міської, районної у місті (у  разі її створення) ради можуть звернутися збори 

(конференція)  жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь  (було 

представлено) не менше половини жителів відповідної  території, які мають право голосу.   

На зборах (конференції) жителів за місцем проживання  обирається також ініціативна 

група, члени якої будуть представляти  інтереси жителів - учасників зборів (конференції) 

у відповідній  місцевій раді.   

2. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів  їх учасників.   

3. Ініціативна група подає до сільської, селищної, міської,  районної у місті (у разі її 

створення) ради заяву про створення  органу самоорганізації населення, протокол зборів 

(конференції)  жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу  

самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів  діяльності створюваного 

органу самоорганізації населення, а також  список учасників зборів (конференції) жителів 

за місцем проживання  із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження,  

серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника  зборів (конференції) 

жителів.   

Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу   самоорганізації населення   

1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення  надається сільською, 

селищною, міською, районною у місті (у разі  її створення) радою.   

2. Питання про створення органу самоорганізації населення,  внесене на розгляд 

сільської, селищної, міської, районної у місті  (у разі її створення) ради, розглядається на 

найближчому засіданні  відповідної ради за участю членів ініціативної групи зборів  

(конференції) жителів за місцем проживання.   

У рішенні ради про надання дозволу на створення органу  самоорганізації населення 

мають бути обов'язково визначені його  назва, основні напрями діяльності, повноваження 

та умови їх  здійснення, територія, в межах якої має діяти орган  самоорганізації 

населення.   

3. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у  разі її створення) ради про 

надання дозволу на створення органу  самоорганізації населення доводиться до відома 

жителів у  встановленому порядку.   

4. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її  створення) рада може 

відмовити у наданні дозволу на створення  органу самоорганізації населення, якщо 

ініціювання створення  органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням  

вимог, встановлених законом.   

5. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у  разі її створення) ради про 

відмову у наданні дозволу на створення  органу самоорганізації населення може бути 

оскаржено до суду в  установленому законом порядку.   
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Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення   

1. Орган самоорганізації населення обирається зборами  (конференцією) жителів за 

місцем проживання на основі загального,  рівного виборчого права шляхом таємного 

голосування жителів, які  на законних підставах проживають на відповідній території. 

Право  голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення  вісімнадцяти 

років. Не мають права голосу жителі, яких визнано  судом недієздатними. Загальний склад 

органу самоорганізації  населення визначається зборами (конференцією) жителів за 

місцем  проживання.   

2. Організація проведення зборів (конференції) жителів за  місцем проживання, як 

правило, покладається на виконавчий комітет  сільської, селищної, міської, районної у 

місті (у разі її  створення) ради.   

3. Орган самоорганізації населення обирається у складі  керівника, заступника 

(заступників) керівника, секретаря, інших  членів. Обраними до складу органу 

самоорганізації населення  вважаються особи, які одержали більше половини голосів 

учасників  зборів (конференції) жителів за місцем проживання.   

4. Члени органу самоорганізації населення можуть бути  достроково відкликані за 

рішенням зборів (конференції) жителів за  місцем проживання, що утворили даний орган.   

5. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання,  обрання окремих 

його членів замість вибулих чи зміна кількісного  складу органу самоорганізації 

населення здійснюється зборами  (конференцією) жителів за місцем проживання в 

порядку,  встановленому цією статтею.   

Стаття 11. Термін повноважень органу самоорганізації   населення   

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк  повноважень 

відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням  ради чи положенням про орган 

самоорганізації населення.   

Стаття 12. Положення про орган самоорганізації населення   

1. Збори (конференція) жителів на підставі рішення сільської,  селищної, міської, 

районної у місті (у разі її створення) ради про  створення органів самоорганізації 

населення відповідно до  Конституції та законів України, інших нормативно-правових 

актів,  актів та рішень відповідних органів місцевого самоврядування  затверджують 

Положення про орган самоорганізації населення (далі -  Положення).   

2. У Положенні зазначаються:   

1) назва та юридична адреса органу самоорганізації населення;   

2) основні завдання та напрями діяльності органу  самоорганізації населення;   

3) права і обов'язки членів органу самоорганізації населення;   

4) територія, у межах якої діє орган самоорганізації  населення;   

5) строк повноважень органу самоорганізації населення та  порядок їх дострокового 

припинення;   

6) порядок використання коштів та іншого майна, порядок  звітності;   

7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації  населення;   

8) інші питання, пов'язані з діяльністю органу  самоорганізації населення.   
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3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення  Положення про 

нього покладається на раду та її виконавчий орган,  який здійснив реєстрацію органу 

самоорганізації населення.   

Стаття 13. Легалізація органу самоорганізації населення   

1. Легалізація органу самоорганізації населення є  обов'язковою і здійснюється 

шляхом його реєстрації або  повідомлення про заснування.   

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває  статусу юридичної особи.   

2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється  виконавчим комітетом 

відповідної ради (далі - реєструючий орган).   

3. Для реєстрації органу самоорганізації населення  уповноважені зборами 

(конференцією) жителів за місцем проживання  їх представники подають до реєструючого 

органу заяву.   

До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення  додаються:   

1) копія рішення відповідної ради про надання дозволу на  створення органу 

самоорганізації населення;   

2) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання  з рішеннями про 

обрання членів органу самоорганізації населення та  його персональний склад, про 

затвердження Положення, про обрання  уповноважених представників для проведення 

реєстрації органу  самоорганізації населення;   

3) Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за  місцем проживання, - 

у двох примірниках;   

4) персональний склад членів органу самоорганізації населення  із зазначенням 

прізвищ, імені та по батькові, року народження,  місця проживання.   

4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення  розглядається реєструючим 

органом у місячний термін з дня подання  всіх необхідних документів відповідно до вимог 

цього Закону.   

5. Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що  містяться в поданих 

на реєстрацію документах.   

6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про  реєстрацію або відмову в 

реєстрації.   

7. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу  самоорганізації населення з 

порушенням вимог Конституції України  ( 254к/96-ВР ), цього Закону, Закону України 

"Про місцеве  самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та інших  нормативно-правових 

актів.   

8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у  10-денний термін з дня 

прийняття рішення про реєстрацію або про  відмову в реєстрації повідомляє 

уповноважених зборами  (конференцією) жителів за місцем проживання їх представників.   

9. Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації  населення може бути 

оскаржено у встановленому законом порядку до  суду.   

10. У разі внесення змін до Положення до реєструючого органу  подаються:   

заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20010711
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/ed20010711
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протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання  про затвердження змін 

до Положення, текст змін.   

11. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє  заснування шляхом 

письмового повідомлення відповідного виконавчого  комітету сільської, селищної, 

міської, районної у місті (у разі її  створення) ради.   

12. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної  у місті (у разі її 

створення) ради затверджує методичні  рекомендації порядку здійснення легалізації 

органів  самоорганізації населення, а також надає необхідну організаційну  та правову 

допомогу органам самоорганізації населення у проведенні  їх легалізації.   

Розділ III. 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ   САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 14. Власні повноваження органу самоорганізації   населення   

1. Органу самоорганізації населення у межах території його  діяльності під час його 

утворення можуть надаватися такі  повноваження:   

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку,  вулиці, мікрорайону, 

села, селища, міста у відповідній місцевій  раді та її органах, місцевих органах виконавчої 

влади;   

2) сприяти додержанню Конституції та законів України,  реалізації актів Президента 

України та органів виконавчої влади,  рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, 

розпоряджень  сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у  разі її 

створення) ради, рішень, прийнятих місцевими  референдумами;   

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів  місцевих програм 

соціально-економічного і культурного розвитку  відповідних адміністративно-

територіальних одиниць та проектів  місцевих бюджетів;   

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у  здійсненні заходів 

щодо охорони навколишнього природного  середовища, проведення робіт з благоустрою, 

озеленення та  утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків,  

кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних  майданчиків, кімнат 

дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;  з цією метою можуть створюватися 

тимчасові або постійні бригади,  використовуватися інші форми залучення населення;   

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у  здійсненні заходів 

щодо охорони пам'яток історії та культури,  ліквідації наслідків стихійного лиха, 

будівництві і ремонті  шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального  

користування із дотриманням встановленого законодавством порядку  проведення таких 

робіт;   

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які  проживають у жилих 

будинках на території діяльності органу  самоорганізації населення, житлово-

комунальних послуг та за якістю  проведених у зазначених жилих будинках ремонтних 

робіт;   

7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та  організаціям культури, 

фізичної культури і спорту у проведенні  культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та 

виховної роботи серед  населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і  

спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної  культури, охороні 

пам'яток історії та культури, впровадженню в  побут нових обрядів;   
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8) організовувати допомогу громадянам похилого віку,  інвалідам, сім'ям загиблих 

воїнів, партизанів та  військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а  

також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим  батьківського 

піклування, вносити пропозиції з цих питань до  органів місцевого самоврядування;   

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в  здійсненні 

протипожежних заходів, організовувати вивчення  населенням правил пожежної безпеки, 

брати участь у здійсненні  громадського контролю за додержанням вимог пожежної 

безпеки;   

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним  органам у забезпеченні 

ними охорони громадського порядку;   

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;   

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання,  які мешкають у межах 

території діяльності органу самоорганізації  населення;   

13) сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації  їх зустрічей з 

виборцями, прийому громадян і проведенні іншої  роботи у виборчих округах;   

14) інформувати громадян про діяльність органу  самоорганізації населення, 

організовувати обговорення проектів  його рішень з найважливіших питань.   

2. Орган самоорганізації населення набуває власних  повноважень з дня його 

легалізації в порядку, встановленому  статтею 13 цього Закону.   

3. Орган самоорганізації населення, як правило, не може бути  позбавлений власних 

повноважень до припинення його діяльності в  установленому законом порядку, крім 

випадків, передбачених статтею  26 цього Закону.   

4. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її  створення) рада передає органу 

самоорганізації населення  відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші 

ресурси,  необхідні для реалізації зазначених повноважень, здійснює контроль  за їх 

виконанням.   

Стаття 15. Делеговані повноваження сільської, селищної,   міської, районної у місті 

(у разі її створення)   ради   

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її  створення) рада може 

додатково наділяти частиною своїх повноважень  орган самоорганізації населення з 

одночасною передачею йому  додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших  

ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює  контроль за їх 

виконанням.   

2. Сільська, селищна, міська або районна у місті (у разі її  створення) рада не може 

делегувати органу самоорганізації  населення повноваження, віднесені законами України 

до виключної  компетенції місцевої ради.   

3. За рішенням сільської, селищної, міської або районної у  місті (у разі її створення) 

ради орган самоорганізації населення  може бути достроково позбавлений повноважень, 

делегованих йому  цією радою.   

4. Якщо рішення ради про наділення органу самоорганізації  населення 

повноваженням відповідної ради не забезпечене фінансами  і майном, збори (конференція) 

жителів за місцем проживання, на  яких обирався цей орган, можуть на цій підставі 

звернутися до  відповідної ради про виключення такого повноваження з числа  

делегованих органу самоорганізації населення.   
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Розділ IV. 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ   САМООРГАНІЗАЦІЇ 

НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 16. Фінансова основа органу самоорганізації населення   

1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації  населення є:   

кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому  сільською, селищною, 

міською, районною у місті (у разі її  створення) радою для здійснення наданих органу 

самоорганізації  населення повноважень;   

добровільні внески фізичних і юридичних осіб;   

інші надходження, не заборонені законодавством.   

2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує  фінансові ресурси, 

отримані з місцевого бюджету, на цілі та в  межах, визначених відповідною радою.   

Стаття 17. Матеріальна основа діяльності органу   самоорганізації населення   

Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації  населення є майно, 

передане йому радою в оперативне управління.   

Орган самоорганізації населення для виконання своїх  повноважень користується 

майном згідно з його призначенням.   

Розділ V. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ   САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 18. Гласність роботи і підзвітність органу   самоорганізації населення   

1. Орган самоорганізації населення інформує населення про  своє місцезнаходження, 

час роботи і прийом громадян.   

2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на  рік звітує про свою 

діяльність на зборах (конференції) жителів за  місцем проживання.   

3. Громадяни, які проживають на території дії органу  самоорганізації населення, 

мають право знайомитися з його  рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем 

цього органу  копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.   

Стаття 19. Організація роботи органу самоорганізації   населення   

1. Формою роботи органу самоорганізації населення є  засідання.   

2. Засідання органу самоорганізації населення скликаються  його керівником або 

заступником керівника в міру необхідності, але  не рідше одного разу на квартал.   

3. Порядок позачергового скликання засідання органу  самоорганізації населення 

визначається Положенням про цей орган.   

4. Засідання органу самоорганізації населення є правомочним,  якщо в ньому бере 

участь більше половини його загального складу.   

5. Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення  може утворювати 

комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку,  визначеному Положенням про цей 

орган.   

Стаття 20. Рішення органу самоорганізації населення   
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1. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до  його повноважень, може 

приймати рішення організаційно-розпорядчого  характеру.   

2. Рішення органу самоорганізації населення вважається  прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини загального  складу цього органу.   

3. Рішення органу самоорганізації населення, що не  відповідають чинному 

законодавству або прийняті з питань, не  віднесених до його повноважень, зупиняються 

відповідною сільською,  селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою 

з  одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.   

Стаття 21. Правовий статус членів органу самоорганізації   населення   

1. Члени органу самоорганізації населення виконують свої  обов'язки на громадських 

засадах.   

2. За рішенням зборів (конференції) жителів за місцем  проживання керівник і 

секретар цього органу можуть працювати в  ньому на постійній основі з оплатою їх праці 

за рахунок коштів,  переданих органу самоорганізації населення.   

Стаття 22. Повноваження керівника органу самоорганізації   населення   

1. Керівник органу самоорганізації населення - особа, яка  обирається зборами 

(конференцією) жителів за місцем проживання та  очолює орган самоорганізації 

населення і наділена відповідними  повноваженнями у здійсненні організаційно-

розпорядчих функцій в  порядку, передбаченому Положенням про цей орган.   

2. Керівник органу самоорганізації населення:   

1) організовує роботу цього органу;   

2) скликає і проводить його засідання;   

3) організовує виконання рішень органу самоорганізації  населення;   

4) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи  органу 

самоорганізації населення;   

5) представляє цей орган у відносинах з фізичними і  юридичними особами;   

6) виконує доручення органу самоорганізації населення;   

7) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими  законами України, а також 

прийнятим відповідно до них Положенням.   

3. У разі відсутності керівника органу самоорганізації  населення або неможливості 

виконання ним своїх обов'язків з інших  причин його повноваження виконує заступник 

керівника або секретар  в порядку і межах, передбачених Положенням.   

Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганізації   населення   

1. Секретар органу самоорганізації населення:   

1) організовує підготовку засідання органу самоорганізації  населення та питань, що 

виносяться на його розгляд;   

2) забезпечує ведення діловодства;   

3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств,  установ та 

організацій і фізичних осіб рішень органу  самоорганізації населення;   

4) контролює виконання рішень органу самоорганізації  населення;   
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5) виконує інші передбачені Положенням обов'язки.   

2. У разі відсутності керівника органу самоорганізації  населення та його заступника 

або неможливості виконання ними своїх  обов'язків з інших причин повноваження 

керівника цього органу в  порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар.   

Розділ VI. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ   

САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ   ЩОДО 

ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 24. Контроль за фінансовою діяльністю органу   самоорганізації населення   

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації  населення в межах своїх 

повноважень здійснюють:   

1) сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її  створення) рада та її виконавчі 

органи;   

2) виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу  самоорганізації населення;   

3) збори (конференція) жителів за місцем проживання;   

4) органи державної влади.   

Стаття 25. Дострокове припинення повноважень органу   самоорганізації населення   

1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути  достроково 

припинені у разі:   

1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної  у місті (у разі її 

створення) ради, її виконавчого комітету - за  рішенням відповідної сільської, селищної, 

міської, районної у  місті (у разі її створення) ради, яка дала дозвіл на його  створення;   

2) невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем  проживання або 

невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску  - за рішенням зборів (конференції) 

жителів за місцем проживання;   

3) порушення Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України,  інших актів 

законодавства - за рішенням суду.   

2. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження  також у разі 

перебудови або реорганізації будинків, вулиць,  кварталів, мікрорайонів, районів у містах, 

сіл, селищ, у межах  яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з  

відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах  (конференції), що 

заснували цей орган.   

3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації  населення тягне за 

собою припинення діяльності цього органу.   

Стаття 26. Порядок припинення діяльності органу   самоорганізації населення   

1. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється  відповідно до цього 

Закону та його Положення.   

2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації  населення фінансові ресурси 

та майно повертаються відповідній  сільській, селищній, міській, районній у місті (у разі її  

створення) раді, що дала згоду на утворення зазначеного органу  самоорганізації 

населення.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20010711
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Розділ VII. 

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ   ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО   ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 27. Гарантії діяльності органу самоорганізації   населення   

1. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню  органами самоорганізації 

населення їхніх повноважень і координують  їх діяльність.   

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування  та їх посадові особи 

не мають права втручатися в діяльність органу  самоорганізації населення, крім випадків, 

передбачених законом.   

3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати  участь у засіданнях 

відповідних місцевих рад та їх виконавчих  органів, що стосуються їх діяльності, а також 

при розгляді питань,  ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого  

голосу.   

Стаття 28. Відповідальність органу самоорганізації населення   та його посадових 

осіб за порушення законодавства   

1. Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації  населення та їх членів можуть 

бути оскаржені до відповідної ради  або до суду.   

2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що  суперечать Конституції і 

законам України, актам законодавства,  Положенню про цей орган та іншим рішенням 

ради, її виконавчого  органу, розпорядженням сільського, селищного, міського голови,  

голови районної у місті (у разі її створення) ради, а також  рішенням зборів (конференції) 

жителів за місцем проживання,  місцевого референдуму, може бути підставою для 

припинення  діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його  

повноважень.   

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про   органи самоорганізації 

населення   

Особи, винні в порушенні законодавства про органи  самоорганізації населення, 

несуть відповідальність згідно з  законом.   

Розділ VIII. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного  опублікування.   

2. Сільським, селищним, міським, районним у місті (у разі їх  створення) радам 

протягом шести місяців з дня набрання чинності  цим Законом забезпечити 

перереєстрацію існуючих органів  самоорганізації населення в порядку, встановленому 

цим Законом.   

3. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний термін з дня  набрання чинності цим 

Законом:   

1) підготувати пропозиції щодо внесення змін до законів  України, що випливають з 

цього Закону;   

2) привести акти Кабінету Міністрів України у відповідність з  цим Законом.   

4. Визнати такими, що втрачають чинність з дня набрання  чинності цим Законом:   
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Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 17 жовтня  1975 року "Про 

затвердження Положення про громадські селищні,  сільські, вуличні, квартальні, 

дільничні, домові комітети в  Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., 

N 44,  ст. 479);   

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 7 січня 1981  року "Про внесення 

змін і доповнень до Положення про громадські  селищні, сільські, вуличні, квартальні, 

дільничні, домові комітети  в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., 

N 3,  ст. 36).     

Президент України  Л.КУЧМА   

м. Київ, 11 липня 2001 року   N 2625-III 
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Закон України «Про соціальні послуги» 

(від 19.06.2003 № 966-IV) 
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.358 )  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 1891-IV ( 1891-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.537  

 N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535  

 N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76  

 N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.435  

 N 3739-VI ( 3739-17 ) від 20.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.173  

 N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }  

  

 

Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади  надання соціальних 

послуг особам, які перебувають у складних  життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги.   

Розділ I. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення основних термінів   

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:   

соціальні послуги - комплекс заходів з надання допомоги  особам, окремим 

соціальним групам, які перебувають у складних  життєвих обставинах і не можуть 

самостійно їх подолати, з метою  розв'язання їхніх життєвих проблем; { Абзац другий 

статті 1 в  редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }   

складні життєві обставини - обставини, спричинені  інвалідністю, віком, станом 

здоров'я, соціальним становищем,  життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких 

особа частково  або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи  можливості 

самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та  брати участь у суспільному 

житті; { Абзац третій статті 1 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 3739-VI ( 3739-17 

) від  20.09.2011; в редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від  15.03.2012 }   

соціальний працівник - професійно підготовлений фахівець, що  має необхідну 

кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає  соціальні послуги;   

соціальне обслуговування - система соціальних заходів, яка  передбачає сприяння, 

підтримку і послуги, що надають соціальні  служби окремим особам чи групам населення 

для подолання або  пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу  

та повноцінної життєдіяльності;   

соціальні служби - підприємства, установи та організації  незалежно від форм 

власності і господарювання, а також громадяни,  що надають соціальні послуги особам, 

які перебувають у складних  життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;     

{ Абзац сьомий статті 1 виключено на підставі Закону  N 3236-VI ( 3236-17 ) від 

19.04.2011 }     

тимчасовий притулок для дорослих - організація нічного або  тимчасового 

проживання бездомних людей, осіб, що постраждали від  фізичного або психічного 

насильства та торгівлі людьми, стихійного  лиха, катастрофи тощо, з наданням їм 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1891-15/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1276-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1759-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3739-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3739-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20120407
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правової, психологічної,  соціальної, медичної та побутової допомоги в подоланні 

тимчасових  труднощів, сприянні у встановленні особи, відновленні документів,  

паспортизації та працевлаштуванні; { Абзац восьмий статті 1 із  змінами, внесеними 

згідно із Законами N 1276-VI ( 1276-17 ) від  16.04.2009, N 3739-VI ( 3739-17 ) від 

20.09.2011 }   

тимчасовий притулок для неповнолітніх - організація  тимчасового проживання, 

виховання, утримання безпритульних дітей,  дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які зазнали  жорстокості, насильства та постраждали від торгівлі дітьми або з  інших 

причин потребують соціального захисту; { Абзац дев'ятий  статті 1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом N 3739-VI  ( 3739-17 ) від 20.09.2011 }     

{ Абзац десятий статті 1 виключено на підставі Закону  N 4523-VI ( 4523-17 ) від 

15.03.2012 }     

суб'єкти, що надають соціальні послуги - підприємства,  установи, організації та 

заклади незалежно від форми власності та  господарювання, фізичні особи - підприємці, 

які відповідають  критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, а  також 

фізичні особи, які надають соціальні послуги; { Абзац  одинадцятий статті 1 в редакції 

Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від  15.03.2012 }   

соціальний робітник - особа, яка надає соціальні послуги та  має підготовку, що 

відповідає вимогам та характеру роботи, що  виконується; { Статтю 1 доповнено абзацом 

дванадцятим згідно із  Законом N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }   

соціальна група - група осіб, об'єднаних за спільною  соціальною, демографічною або 

іншою ознакою, які перебувають у  складних життєвих обставинах і потребують надання 

їм однотипних  соціальних послуг; { Статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно  із 

Законом N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }   

державний стандарт соціальної послуги - визначені  нормативно-правовим актом 

центрального органу виконавчої влади у  сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і 

нормативи, умови  та порядок надання соціальної послуги, показники її якості;  { Статтю 

1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом  N 4523-VI ( 4523-17 ) від 

15.03.2012 }   

показники якості соціальних послуг - сукупність показників,  які використовуються 

для оцінювання діяльності суб'єктів, що  надають соціальні послуги, які ґрунтуються на 

позитивній  результативності соціальних послуг відносно її одержувачів і  ступеня 

задоволення їх потреби в цих послугах; { Статтю 1  доповнено абзацом п'ятнадцятим 

згідно із Законом N 4523-VI  ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }   

соціальне замовлення - засіб регулювання діяльності у сфері  надання соціальних 

послуг шляхом залучення на договірній основі  суб'єктів господарювання для задоволення 

потреб у соціальних  послугах, визначених місцевими органами виконавчої влади та  

органами місцевого самоврядування. { Статтю 1 доповнено абзацом  шістнадцятим згідно 

із Законом N 4523-VI ( 4523-17 ) від  15.03.2012 }   

Стаття 2. Основні засади надання соціальних послуг   

Основними засадами надання соціальних послуг є:   

сприяння особам, що перебувають у складних життєвих  обставинах, які вони не в 

змозі подолати за допомогою наявних  засобів і можливостей;   

попередження виникнення складних життєвих обставин;   

створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем,  що виникають.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1276-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3739-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3739-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
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Стаття 3. Основні принципи надання соціальних послуг   

Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах:   

адресності та індивідуального підходу;   

доступності та відкритості;   

добровільності вибору отримання чи відмови від надання  соціальних послуг;   

гуманності;   

комплексності;   

максимальної ефективності використання бюджетних та  позабюджетних коштів 

суб'єктами, що надають соціальні послуги;   

законності;   

соціальної справедливості;   

забезпечення конфіденційності суб'єктами, що надають  соціальні послуги; { Абзац 

десятий статті 3 в редакції Закону  N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }   

дотримання суб'єктами, що надають соціальні послуги,  державних стандартів 

соціальних послуг, етичних норм і правил.  { Статтю 3 доповнено абзацом одинадцятим 

згідно із Законом  N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }   

Стаття 4. Законодавство про соціальні послуги   

Законодавство України про соціальні послуги ґрунтується на  Конституції України ( 

254к/96-ВР ) і складається з цього Закону,  інших нормативно-правових актів та 

міжнародних договорів України.   

У разі якщо міжнародними договорами України встановлено більш  високі вимоги до 

надання соціальних послуг, ніж ті, що передбачені  законодавством України, 

застосовуються правила міжнародного  договору.   

Розділ II. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ   У СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ТА ПОТРЕБУЮТЬ СТОРОННЬОЇ   ДОПОМОГИ, НА 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Стаття 5. Види соціальних послуг та форми їх надання   

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна  допомога та соціальне 

обслуговування.   

Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у  складній життєвій 

ситуації, у вигляді грошової або натуральної  допомоги: продуктів харчування, засобів 

санітарії і особистої  гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших  предметів 

першої необхідності, палива, а також технічних і  допоміжних засобів реабілітації.   

Соціальне обслуговування здійснюється: { Абзац перший частини  третьої статті 5 в 

редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від  15.03.2012 }   

за місцем проживання особи (вдома);   

у стаціонарних інтернатних установах та закладах;   

у реабілітаційних установах та закладах;   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
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в установах та закладах денного перебування;   

в установах та закладах тимчасового або постійного  перебування;   

у територіальних центрах надання соціальних послуг; { Абзац  сьомий частини 

третьої статті 5 в редакції Закону N 4523-VI  ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }   

в інших закладах соціальної підтримки (догляду).   

Відповідно до цього Закону можуть надаватися такі види  соціальних послуг:   

соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами  харчування, м'яким та 

твердим інвентарем, гарячим харчуванням,  транспортними послугами, засобами малої 

механізації, здійснення  соціально-побутового патронажу, соціально-побутової адаптації,  

виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо; { Абзац  другий частини 

четвертої статті 5 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 4523-VI ( 4523-17 ) від 

15.03.2012 }   

психологічні послуги - надання консультацій з питань  психічного здоров'я та 

поліпшення взаємин з оточуючим соціальним  середовищем, застосування 

психодіагностики, спрямованої на  вивчення соціально-психологічних характеристик 

особистості, з  метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації,  надання 

методичних порад;   

соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння  розвитку різнобічних 

інтересів і потреб осіб, які перебувають у  складних життєвих обставинах, організація 

індивідуального  навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля,  спортивно-

оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо,  а також залучення до роботи 

різноманітних закладів, громадських  організацій, заінтересованих осіб;   

соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання  виникненню та розвитку 

можливих органічних розладів особи,  збереження, підтримка та охорона її здоров'я, 

здійснення  профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;   

соціально-економічні послуги - задоволення матеріальних  інтересів і потреб осіб, які 

перебувають у складних життєвих  обставинах, що реалізуються у формі надання 

натуральної чи  грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових  

компенсацій;   

юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного  законодавства, 

здійснення захисту прав та інтересів осіб, які  перебувають у складних життєвих 

обставинах, сприяння застосуванню  державного примусу і реалізації юридичної 

відповідальності осіб,  що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення  

правових документів, адвокатська допомога, захист прав та  інтересів особи тощо);   

послуги з працевлаштування - пошук підходящої роботи,  сприяння у 

працевлаштуванні та соціальне супроводження  працевлаштованої особи;     

{ Абзац дев'ятий частини четвертої статті 5 виключено на  підставі Закону N 4523-

VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }     

інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для  вирішення складної 

життєвої ситуації (довідкові послуги);  розповсюдження просвітницьких та культурно-

освітніх знань  (просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про  споживчі 

властивості та види соціальних послуг, формування певних  уявлень і ставлення 

суспільства до соціальних проблем  (рекламно-пропагандистські послуги);   

інші соціальні послуги.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
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Суб'єкти, що надають соціальні послуги, можуть їх надавати в  інших формах, не 

передбачених цією статтею, але визначених  Кабінетом Міністрів України в переліку 

платних соціальних послуг.     

{ Частину шосту статті 5 виключено на підставі Закону  N 4523-VI ( 4523-17 ) від 

15.03.2012 }     

Перелік та порядок надання соціальних послуг за видами  загальнообов'язкового 

державного соціального страхування  регулюються законодавством про 

загальнообов'язкове державне  соціальне страхування.   

Стаття 6. Право на отримання соціальних послуг   

Право на отримання соціальних послуг мають громадяни України,  а також іноземці 

та особи без громадянства, у тому числі біженці,  які проживають в Україні на законних 

підставах та перебувають у  складних життєвих обставинах.   

Розділ III. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ   СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Стаття 7. Порядок надання соціальних послуг   

Суб'єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою  діяльність відповідно до 

статутних документів, цивільно-правових  договорів (для фізичних осіб - підприємців), в 

яких визначено  перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, за  

наявності відповідної підготовки їх працівників, з дотриманням  державних стандартів 

соціальних послуг, етичних, правових норм і  принципів надання соціальних послуг. 

Критерії діяльності  суб'єктів, що надають соціальні послуги, встановлюються Кабінетом  

Міністрів України. 

{ Частина перша статті 7 в редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 )  від 15.03.2012 }   

Суб'єкти, що надають соціальні послуги, на договірних засадах  можуть залучати для 

виконання цієї роботи інші підприємства,  установи, організації, фізичних осіб, зокрема 

волонтерів.   

Перелік соціальних послуг затверджується центральним органом  виконавчої влади у 

сфері соціальної політики. 

{ Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4523-VI  ( 4523-17 ) від 

15.03.2012 }   

Соціальні послуги можуть надаватися як за плату, так і  безоплатно.   

Соціальні послуги державними та комунальними суб'єктами, а  також іншими 

суб'єктами, що надають соціальні послуги із  залученням бюджетних коштів, в обсягах, 

визначених державними  стандартами соціальних послуг, безоплатно надаються: { Абзац  

перший частини п'ятої статті 7 в редакції Закону N 4523-VI  ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }   

громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з  похилим віком, 

хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які  повинні забезпечити їм догляд і допомогу;   

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у  зв'язку з безробіттям 

і зареєстровані в державній службі  зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, 

стихійним  лихом, катастрофами, які є біженцями внаслідок збройних чи  міжетнічних 

конфліктів, якщо середньомісячний дохід цих осіб  нижчий, ніж встановлений 

прожитковий мінімум; { Абзац третій  частини п'ятої статті 7 в редакції Закону N 4523-VI 

( 4523-17 )  від 15.03.2012 }   
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дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації  у зв'язку з інвалідністю, 

хворобою, сирітством, безпритульністю,  малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким 

ставленням у сім'ї.   

Особам, крім зазначених у частині п'ятій цієї статті,  соціальні послуги в обсягах, 

визначених державними стандартами,  можуть надаватися із встановленням 

диференційованої плати залежно  від доходу таких осіб у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів  України. 

{ Частина статті 7 в редації Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від  15.03.2012 }   

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними  стандартами, надаються за 

плату. Порядок регулювання тарифів на  соціальні послуги встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

{ Частина статті 7 в редації Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від  15.03.2012 }   

Фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються  і виплачуються 

компенсаційні виплати в порядку ( 558-2004-п ) та  розмірах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України.     

{ Статтю 8 виключено на підставі Закону N 1759-VI ( 1759-17 )  від 15.12.2009 }     

Стаття 9. Порядок і умови отримання соціальних послуг   

Для отримання соціальних послуг, що надаються державними та  комунальними 

суб'єктами, особа, яка їх потребує, має звернутися з  письмовою заявою до місцевого 

органу виконавчої влади або органу  місцевого самоврядування.   

Для отримання соціальних послуг, що надаються недержавними  суб'єктами, особа, 

яка їх потребує, звертається до відповідного  суб'єкта, що їх надає.   

У разі якщо особа, яка потребує соціальних послуг, за віком  або станом здоров'я 

неспроможна самостійно прийняти рішення про  необхідність їх надання, таке рішення 

може прийняти опікун чи  піклувальник, органи опіки та піклування відповідно до  

законодавства.   

Стаття 10. Основні права отримувачів соціальних послуг   

При одержанні соціальних послуг громадяни мають право на:   

поважливе і гуманне ставлення з боку суб'єктів, що надають  соціальні послуги;   

вибір установи та закладу, а також форми соціального  обслуговування;   

інформацію щодо своїх прав, обов'язків та умов надання  соціальних послуг;   

згоду на соціальні послуги;   

відмову від соціальних послуг;   

конфіденційність інформації особистого характеру, що стала  відомою суб'єкту, який 

надає соціальні послуги;   

захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в  судовому порядку.   

Стаття 11. Основні права та обов'язки осіб, що надають   соціальні послуги   

Особи, що надають соціальні послуги, мають право на:   

профілактичний огляд і обстеження при прийнятті на роботу та  диспансерний нагляд 

за рахунок роботодавця;   
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захист професійної честі, гідності та ділової репутації, у  тому числі в судовому 

порядку;   

підвищення кваліфікації у встановленому порядку за рахунок  роботодавця;   

забезпечення спеціальним одягом, взуттям та інвентарем,  велосипедами і проїзними 

квитками або виплату грошової компенсації  за їх придбання;   

при виконанні службових обов'язків першочергове  обслуговування на підприємствах, 

в установах, організаціях,  зокрема підприємствах зв'язку, технічного обслуговування і 

ремонту  транспортних засобів, служби побуту, торгівлі, громадського  харчування, 

житлово-комунального господарства, міжміського  транспорту.   

Особи, що надають соціальні послуги, зобов'язані:   

сумлінно надавати соціальні послуги особам, які перебувають у  складній життєвій 

ситуації;   

керуватися у своїй діяльності основними принципами надання  соціальних послуг;   

поважати гідність громадян;   

не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян,  які одержують 

соціальні послуги;   

надавати особам, які обслуговуються, повну інформацію про  зміст і види соціальних 

послуг;   

зберігати в таємниці інформацію, отриману в процесі виконання  своїх обов'язків, а 

також ту інформацію, яка може бути використана  проти особи, що обслуговується.   

Стаття 12. Структура сфери надання соціальних послуг та   управління нею   

Сфера надання соціальних послуг заснована на використанні та  розвитку всіх форм 

власності і складається з державного та  недержавного секторів.   

До державного сектору входять суб'єкти, що надають соціальні  послуги і знаходяться 

в державній власності, управління якими  здійснюється центральними органами 

виконавчої влади.   

Комунальний сектор включає установи та заклади комунальної  власності, які 

надають соціальні послуги і знаходяться в  підпорядкуванні органів місцевого 

самоврядування.   

Управління державним та комунальним секторами здійснюється  відповідними 

органами виконавчої влади та органами місцевого  самоврядування.   

До недержавного сектору також відносяться громадські,  благодійні, релігійні 

організації та фізичні особи, діяльність  яких пов'язана з наданням соціальних послуг. 

Управління сектором  здійснюється в порядку, визначеному законодавством та 

відповідними  статутами.   

Державні та комунальні заклади і установи, що надають  соціальні послуги, не 

підлягають приватизації і не можуть бути  перепрофільовані на інші види діяльності.   

Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації  установ і закладів, що 

надають соціальні послуги незалежно від  форм власності, визначається законодавством 

України.   
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Науково-методичне забезпечення сфери надання соціальних  послуг здійснюється 

органами державного управління.   

Стаття 13. Співробітництво під час організації надання   соціальних послуг   

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого самоврядування під 

час організації надання соціальних  послуг співробітничають між собою, а також із 

суб'єктами, які  надають соціальні послуги, іншими юридичними та фізичними особами.   

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого  самоврядування шляхом 

збирання, узагальнення та аналізу інформації  про становище і життєві обставини особи 

або соціальної групи,  оцінки впливу послуг на процес подолання складних життєвих  

обставин визначають потреби у соціальних послугах, їх видах і  обсягах та забезпечують 

їх надання, у тому числі шляхом  соціального замовлення, за рахунок коштів, 

передбачених цим  Законом для фінансування соціальних послуг. 

{ Статтю 13 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4523-VI  ( 4523-17 ) від 

15.03.2012 }   

У разі залучення бюджетних коштів до фінансування соціальних  послуг, які 

надаються в установленому порядку недержавними  суб'єктами чи фізичними особами, 

місцеві органи виконавчої влади,  органи місцевого самоврядування на конкурсній основі 

укладають із  суб'єктами, що надають соціальні послуги, договір щодо умов  фінансування 

та вимог до обсягу, порядку і якості надання  соціальних послуг.   

Правила організації та проведення конкурсу на залучення  бюджетних коштів для 

надання соціальних послуг ( 559-2004-п )  встановлюються Кабінетом Міністрів України.   

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого  самоврядування, що уклали 

договір щодо залучення бюджетних коштів  до фінансування соціальних послуг з 

недержавними суб'єктами, які  перемогли у конкурсі, здійснюють контроль за цільовим  

використанням бюджетних коштів та якістю надання послуг.   

Стаття 14. Фінансування соціальних послуг   

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів  державного та 

місцевих бюджетів, спеціальних фондів, коштів  підприємств, установ та організацій, 

плати за соціальні послуги,  коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів 

одержувачів  соціальних послуг та інших джерел, передбачених законодавством.   

У місцевих бюджетах повинні плануватися кошти, необхідні для  фінансування 

соціальних послуг.   

У державному та місцевих бюджетах повинні передбачатися кошти  для фінансування 

цільових програм надання соціальних послуг.   

Фінансування територіальних програм розвитку соціальних  послуг здійснюється за 

рахунок виділених місцевому бюджету  цільових субвенцій чи шляхом кооперування 

коштів місцевих бюджетів  на реалізацію спільних проектів.   

Стаття 15. Обмеження права на соціальні послуги   

У разі якщо особа, що отримує соціальні послуги, без поважних  причин не виконує 

вимоги їх одержання, суб'єкт, що надає соціальні  послуги, виносить такій особі письмове 

попередження про можливість  відмови від надання соціальних послуг або обмеження у їх 

наданні.   

У разі якщо особа отримує соціальні послуги та письмово  попереджена про 

можливість відмови від надання соціальних послуг  або обмеження у їх наданні, але 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/559-2004-%D0%BF/ed20120407
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продовжує не виконувати вимоги їх  одержання, відповідний суб'єкт, що надає соціальні 

послуги, може в  односторонньому порядку обмежити або припинити надання соціальних  

послуг такій особі, про що письмово інформується зазначена особа  та місцевий орган 

виконавчої влади чи орган місцевого  самоврядування.   

Обмеження в отриманні одного виду соціальних послуг не може  бути підставою для 

обмеження в наданні іншого виду соціальних  послуг.   

Розділ IV. 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАДАННЯ   СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

{ Статтю 16 виключено на підставі Закону N 1759-VI  ( 1759-17 ) від 15.12.2009 }     

Стаття 17. Кадрове забезпечення надання соціальних послуг   

Надання соціальних послуг здійснюють соціальні працівники,  інші фахівці, соціальні 

робітники.   

Кваліфікаційні вимоги до соціальних працівників, інших  фахівців, які надають 

соціальні послуги, порядок їх атестації  визначають відповідні центральні органи 

виконавчої влади.   

Підвищення кваліфікації соціальних працівників, інших  фахівців проводять 

навчальні заклади (у тому числі заклади  післядипломної освіти), що мають відповідну 

ліцензію, видану в  установленому порядку. До підвищення кваліфікації соціальних  

працівників зазначені заклади можуть залучати громадські  організації, їх підприємства, 

установи та організації, які мають  досвід роботи з відповідними категоріями осіб та 

соціальними  групами.   

До надання соціальних послуг можуть залучатися волонтери,  діяльність яких 

регулюється законом. 

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3236-VI  ( 3236-17 ) від 

19.04.2011; в редакції Закону N 4523-VI  ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }   

Стаття 18. Організація, координація роботи та контроль   за наданням соціальних 

послуг   

Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування в 

межах своїх повноважень організовують  роботу з надання відповідних соціальних послуг 

та здійснюють  контроль за діяльністю суб'єктів, що надають соціальні послуги.   

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів,  спрямованих на 

фінансування соціальних послуг, здійснюється  відповідними центральними та місцевими 

органами виконавчої влади,  органами місцевого самоврядування, а також органами з 

питань  фінансового контролю відповідно до їх повноважень.   

Розділ V. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА   ПРО 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Стаття 19. Оскарження рішення про відмову в наданні,   зменшення обсягу або 

припинення надання   соціальних послуг   

Рішення про відмову в наданні, обмеження обсягу або  припинення надання 

соціальних послуг державними і комунальними  суб'єктами може бути оскаржено до 

центрального чи місцевого органу  виконавчої влади або органу місцевого 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1759-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20120407
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4523-17/ed20120407
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самоврядування, який видав  дозвіл на надання соціальних послуг (для недержавних 

суб'єктів, що  надають соціальні послуги, - до органу, який видав дозвіл на  надання 

соціальних послуг), або суду.   

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про   соціальні послуги   

Особи, винні у порушенні законодавства про соціальні послуги,  несуть цивільно-

правову, адміністративну або кримінальну  відповідальність згідно з законами України.   

Розділ VI 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 21. Участь України в міжнародному співробітництві у   сфері надання 

соціальних послуг   

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері  надання соціальних 

послуг.   

Розділ VII. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.   

2. Кабінету Міністрів України:   

у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону  прийняти нормативно-

правові акти, які регулюють виконання норм  цього Закону;   

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо  внесення змін до законів 

України, що випливають із цього Закону;   

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим  Законом;   

забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими  центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових  актів, що суперечать цьому Закону.   

3. До приведення у відповідність із цим Законом закони, інші  нормативно-правові 

акти застосовуються у частині, що не суперечить  цьому Закону.     

Президент України  Л.КУЧМА   

м. Київ, 19 червня 2003 року   N 966-IV 
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Закон України «Про соціальний діалог в Україні» 

(від 23.12.2010 № 2862-VI) 
 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 28, ст.25) 

 

Цей Закон визначає правові засади організації та порядку  ведення соціального діалогу в 

Україні з метою вироблення та  реалізації державної соціальної і економічної політики,  

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та  забезпечення підвищення 

рівня і якості життя громадян, соціальної  стабільності в суспільстві.   

Стаття 1. Соціальний діалог   

1. Соціальний діалог - процес визначення та зближення  позицій, досягнення спільних 

домовленостей та прийняття узгоджених  рішень сторонами соціального діалогу, які 

представляють інтереси  працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів  

місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації  державної соціальної та 

економічної політики, регулювання  трудових, соціальних, економічних відносин.   

Стаття 2. Законодавство України про соціальний діалог   

1. Законодавство України про соціальний діалог базується на  Конституції України ( 

254к/96-ВР ) і складається із законів  України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності"  ( 1045-14 ), "Про організації роботодавців" ( 2436-14 ), "Про  колективні 

договори і угоди" ( 3356-12 ), "Про порядок вирішення  колективних трудових спорів 

(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), цього  Закону, трудового законодавства, інших нормативно-

правових актів.   

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого  надана Верховною 

Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що  передбачені законодавством України 

про соціальний діалог,  застосовуються норми міжнародного договору.   

Стаття 3. Основні принципи соціального діалогу   

1. Соціальний діалог здійснюється на принципах:   

 законності та верховенства права;   

 репрезентативності і правоможності сторін та їх  представників;   

 незалежності та рівноправності сторін;   

 конструктивності та взаємодії;   

 добровільності та прийняття реальних зобов'язань;   

 взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;   

 обов'язковості розгляду пропозицій сторін;   

 пріоритету узгоджувальних процедур;   

 відкритості та гласності;   

 обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей;   

 відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.   

Стаття 4. Рівні та сторони соціального діалогу   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20101223
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14/ed20101223
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2436-14/ed20101223
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12/ed20101223
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80/ed20101223
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1. Соціальний діалог здійснюється на національному,  галузевому, територіальному та 

локальному (підприємство, установа,  організація) рівнях на тристоронній або 

двосторонній основі.   

2. До сторін соціального діалогу належать:   

на національному рівні - профспілкова сторона, суб'єктами  якої є об'єднання 

професійних спілок, які мають статус  всеукраїнських; сторона роботодавців, суб'єктами 

якої є об'єднання  організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських; сторона  

органів виконавчої влади, суб'єктом якої є Кабінет Міністрів  України;   

на галузевому рівні - профспілкова сторона, суб'єктами якої є  всеукраїнські 

профспілки та їх об'єднання, що діють у межах  певного виду або кількох видів 

економічної діяльності; сторона  роботодавців, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання  

організацій роботодавців, що діють у межах певного виду або  кількох видів економічної 

діяльності; сторона органів виконавчої  влади, суб'єктами якої є відповідні центральні 

органи виконавчої  влади;   

на територіальному рівні - профспілкова сторона, суб'єктами  якої є профспілки 

відповідного рівня та їх об'єднання, що діють на  території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці;  сторона роботодавців, суб'єктами якої є організації роботодавців  

та їх об'єднання, що діють на території відповідної  адміністративно-територіальної 

одиниці; сторона органів виконавчої  влади, суб'єктами якої є місцеві органи виконавчої 

влади, що діють  на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  На 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці  стороною соціального 

діалогу можуть бути органи місцевого  самоврядування в межах повноважень, визначених 

законодавством;   

на локальному рівні - сторона працівників, суб'єктами якої є  первинні профспілкові 

організації, а в разі їх відсутності -  вільно обрані для ведення колективних переговорів 

представники  (представник) працівників; сторона роботодавця, суб'єктами якої є  

роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця.   

3. Для участі у колективних переговорах з укладення  колективних договорів і угод, 

тристоронніх або двосторонніх  органах та у міжнародних заходах склад суб'єктів 

профспілкової  сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями  

репрезентативності.   

Стаття 5. Загальні критерії репрезентативності   

1. Загальними критеріями репрезентативності для суб'єктів  профспілкової сторони та 

сторони роботодавців є:   

легалізація (реєстрація) зазначених організацій (об'єднань)  та їх статус;   

для профспілок, їх організацій та об'єднань - загальна  чисельність їх членів, для 

організацій роботодавців та їх  об'єднань - загальна чисельність працівників, які працюють 

на  підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців;   

галузева та територіальна розгалуженість.   

Стаття 6. Визначення критеріїв репрезентативності   на рівнях соціального діалогу 

{ Стаття 6 набирає чинності з 18.07.2011 - див. пункт 1 статті 20  цього Закону }   

1. На національному рівні для участі у колективних  переговорах з укладення 

генеральної угоди, для делегування  представників до Національної тристоронньої 

соціально-економічної  ради, до органів управління фондами загальнообов'язкового  
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державного соціального страхування та інших тристоронніх органів  соціального діалогу, 

участі у міжнародних заходах  репрезентативними є об'єднання профспілок та об'єднання  

організацій роботодавців, які:   

 легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону;   

 є всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, що налічують не  менш як сто 

п'ятдесят тисяч членів;   

 є всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, на  підприємствах 

членів яких працюють не менш як двісті тисяч  працівників;   

 мають у своєму складі профспілки, їх організації та  об'єднання організацій 

роботодавців у більшості  адміністративно-територіальних одиниць України, 

визначених  частиною другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ), а  

також не менш як три всеукраїнські профспілки та не менш як три  

всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.   

2. На галузевому рівні для участі у колективних переговорах з  укладення галузевих 

(міжгалузевих) угод та для делегування  представників до органів соціального діалогу на 

відповідному рівні  репрезентативними є професійні спілки та їх об'єднання,  організації 

роботодавців та їх об'єднання, які:   

 легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону;   

 є всеукраїнськими профспілками, членами яких є не менш як три  відсотки 

працівників, зайнятих у відповідній галузі;   

 всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців,  створеними за 

галузевою ознакою, на підприємствах членів яких  працюють не менш як п'ять 

відсотків працівників, зайнятих у  відповідному виді (видах) економічної 

діяльності.   

3. На територіальному рівні для участі у колективних  переговорах з укладення 

територіальних угод та для делегування  представників до органів соціального діалогу 

репрезентативними є  професійні спілки та їх об'єднання і організації роботодавців та  їх 

об'єднання, які:   

 легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону;   

 є обласними, місцевими профспілками, їх організаціями та  об'єднаннями, 

створеними за територіальною ознакою, членами яких є  не менше двох 

відсотків зайнятого населення у відповідній  адміністративно-територіальній 

одиниці;   

 є організаціями роботодавців, їх об'єднаннями, що діють на  території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на  підприємствах членів 

яких працюють не менше п'яти відсотків  зайнятого населення у відповідній 

адміністративно-територіальній  одиниці.   

4. На локальному рівні для участі у колективних переговорах з  укладення 

колективних договорів відповідно до закону  репрезентативними є:   

 сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові  організації, а в 

разі їх відсутності - вільно обрані представники  (представник) працівників;   

 сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або  уповноважені 

представники роботодавця.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20101223
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5. Професійні спілки та їх об'єднання, організації  роботодавців та їх об'єднання, що 

не відповідають критеріям  репрезентативності, за рішенням своїх виборних органів 

можуть  надавати повноваження репрезентативним організаціям та об'єднанням  

відповідного рівня для представлення своїх інтересів або вносити  на розгляд відповідних 

органів соціального діалогу свої  пропозиції. Ці пропозиції є обов'язковими для розгляду 

сторонами  під час формування узгодженої позиції та прийняття рішень.   

Стаття 7. Оцінка відповідності критеріям   репрезентативності та її підтвердження 

{ Стаття 7 набирає чинності з 18.07.2011 - див. пункт 1 статті 20  цього Закону }   

1. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності  профспілок та їх об'єднань, 

організацій роботодавців та їх  об'єднань проводиться:   

на національному та галузевому рівнях - Національною службою  посередництва і 

примирення;   

на територіальному рівні - відповідними відділеннями  Національної служби 

посередництва і примирення.   

2. Підтвердження репрезентативності суб'єктів сторони  профспілок та сторони 

роботодавців здійснюється відповідно  Національною службою посередництва і 

примирення та її відділеннями  один раз на п'ять років. Профспілки, їх організації та 

об'єднання,  організації роботодавців та їх об'єднання, у тому числі  новоутворені, мають 

право звертатися до Національної служби  посередництва і примирення та відповідних її 

відділень для оцінки  відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього  

фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.   

3. Національна служба посередництва і примирення та її  відділення за результатами 

оцінки відповідності критеріям  репрезентативності та підтвердження репрезентативності 

ведуть  реєстр цих організацій (об'єднань).   

4. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності  та підтвердження 

репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та  організацій роботодавців ( v0073299-11 

) затверджується  Національною службою посередництва і примирення після погодження  

сторонами соціального діалогу на національному рівні.   

Стаття 8. Форми здійснення соціального діалогу   

1. Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального  діалогу відповідного 

рівня у формах:   

 обміну інформацією;   

 консультацій;   

 узгоджувальних процедур;   

 колективних переговорів з укладення колективних договорів і  угод.   

2. Обмін інформацією здійснюється з метою з'ясування позицій,  досягнення 

домовленостей, пошуку компромісу і прийняття спільних  рішень з питань економічної та 

соціальної політики.   

Порядок обміну інформацією визначається сторонами. Жодна із  сторін не може 

відмовити в наданні інформації, крім випадків, якщо  така інформація відповідно до 

закону належить до інформації з  обмеженим доступом.   
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3. Консультації проводяться за пропозицією сторони  соціального діалогу з метою 

визначення та зближення позицій сторін  при прийнятті ними рішень, що належать до їх 

компетенції.   

Сторона-ініціатор направляє іншим сторонам письмову  пропозицію із зазначенням 

предмета консультації та терміну її  проведення. Сторони, які одержали таку пропозицію, 

зобов'язані  взяти участь у консультації, спільно погодити порядок і строки її  проведення 

та визначити склад учасників.   

4. Узгоджувальні процедури здійснюються з метою врахування  позицій сторін, 

вироблення компромісних узгоджених рішень під час  розроблення проектів нормативно-

правових актів.   

Порядок проведення узгоджувальних процедур визначається  органами соціального 

діалогу відповідного рівня, якщо інше не  передбачено законодавством або колективними 

угодами.   

Недосягнення компромісу між сторонами за результатами  узгоджувальних процедур 

не може бути підставою для перешкоджання  роботі органів соціального діалогу.   

5. Колективні переговори проводяться з метою укладення  колективних договорів і 

угод.   

За результатами колективних переговорів укладаються  колективні договори та угоди:   

 на національному рівні - генеральна угода;   

 на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди;   

 на територіальному рівні - територіальні угоди;   

 на локальному рівні - колективні договори.   

Порядок проведення колективних переговорів визначається  законом.   

Стаття 9. Органи соціального діалогу   

1. Для ведення соціального діалогу на національному і  територіальному рівнях з 

рівного числа представників сторін  соціального діалогу відповідного рівня у порядку, 

визначеному  статтями 11 та 17 цього Закону, утворюються Національна  тристороння 

соціально-економічна рада та територіальні тристоронні  соціально-економічні ради.   

За ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві  (міжгалузеві) тристоронні або 

двосторонні соціально-економічні  ради та інші тристоронні органи соціального діалогу 

(комітети,  комісії тощо).   

На локальному рівні для ведення колективних переговорів з  укладення колективних 

договорів стороною працівників (суб'єктами  якої є первинні профспілкові організації, а в 

разі їх  відсутності - вільно обрані представники (представник)  працівників) та стороною 

роботодавця (суб'єктами якої є  роботодавець та/або уповноважені представники 

роботодавця)  утворюється двостороння робоча комісія відповідно до закону.   

2. Тристоронні або двосторонні органи соціального діалогу  утворюються за спільним 

рішенням сторін відповідного рівня за  ініціативою будь-якої сторони соціального діалогу 

відповідного  рівня.   

3. Після прийняття сторонами рішення про утворення  тристороннього або 

двостороннього органу соціального діалогу та  його кількісний склад кожна сторона 
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соціального діалогу самостійно  призначає (делегує) для участі в його роботі своїх 

повноважних  представників.   

4. На національному рівні представники сторони органів  виконавчої влади в органах 

соціального діалогу призначаються  Кабінетом Міністрів України, на галузевому рівні - 

рішенням  центральних органів виконавчої влади, на територіальному рівні -  рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та/або органами  місцевого самоврядування, що діють 

на території відповідної  адміністративно-територіальної одиниці.   

5. Профспілкова сторона та сторона роботодавців, суб'єкти  яких підтвердили свою 

репрезентативність, самостійно визначають  порядок обрання (делегування) представників 

профспілок та їх  об'єднань і організацій роботодавців та їх об'єднань до органів  

соціального діалогу на зібранні повноважних представників  організацій та їх об'єднань, 

що мають право участі в соціальному  діалозі відповідного рівня.   

Ініціатором проведення зібрання може виступати будь-яка  репрезентативна 

організація (об'єднання) відповідного рівня, яка  надсилає повідомлення всім іншим 

репрезентативним організаціям  (об'єднанням) не пізніш як за один місяць до його 

проведення.   

Зібрання повноважних представників вважається правоможним,  якщо в ньому взяли 

участь представники більше половини  репрезентативних організацій відповідного рівня, 

які дали згоду на  участь у зібранні.   

Для участі в зібранні організації, які отримали повідомлення,  подають його 

організаторам не пізніш як за 10 днів до дня  проведення зібрання рішення Національної 

служби посередництва і  примирення або її відповідних відділень про свою  

репрезентативність.   

Для встановлення квот репрезентативні профспілки та їх  об'єднання, репрезентативні 

організації роботодавців та їх  об'єднання подають для розгляду на зібранні копії 

документів, що  підтверджують їх репрезентативність. Розподіл квот між  

репрезентативними профспілками, їх об'єднаннями здійснюється  пропорційно до 

чисельності їх членів, а між репрезентативними  організаціями роботодавців, їх 

об'єднаннями - пропорційно до  чисельності працівників, які працюють на підприємствах - 

членах  відповідних організацій роботодавців, але не менш як по одному  представнику 

від кожної репрезентативної профспілки, організації  роботодавців, їх об'єднань 

відповідного рівня. Відповідно до  затверджених на зібранні повноважних представників 

квот  репрезентативні профспілки та їх об'єднання, репрезентативні  організації 

роботодавців та їх об'єднання делегують до складу  профспілкової сторони та сторони 

роботодавців в органи соціального  діалогу своїх представників на підставі рішень 

виборних органів,  які діють у цих організаціях згідно з їх статутами.   

У разі ротації у складі діючих тристоронніх або двосторонніх  органів соціального 

діалогу зібрання повноважних представників  проводять відповідні сторони цих органів.   

Дії організатора зібрання повноважних представників, що  порушують права суб'єктів 

сторін соціального діалогу, можуть бути  оскаржені в судовому порядку.   

6. Повноваження та організація роботи тристоронніх або  двосторонніх органів 

соціального діалогу регулюються цим Законом,  іншими нормативно-правовими актами, 

статутами, положеннями та  регламентами, що затверджуються цими органами.   

Рішення, прийняті тристоронніми або двосторонніми органами  соціального діалогу в 

межах їх повноважень, є обов'язковими для  розгляду органами державної влади та 
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органами місцевого  самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями  

роботодавців та їх об'єднаннями відповідного рівня.   

Органи соціального діалогу інформують громадськість про свою  діяльність та 

прийняті рішення.   

Стаття 10. Участь сторін соціального діалогу на національному   рівні у міжнародних 

заходах   

1. Для участі у міжнародних заходах, в тому числі  конференціях Міжнародної 

організації праці, кожна сторона  соціального діалогу на національному рівні самостійно 

визначає  повноважних представників.   

2. З метою сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та  національним 

заходам, що стосуються діяльності Міжнародної  організації праці, Кабінет Міністрів 

України проводить  консультації на національному рівні з іншими сторонами соціального  

діалогу, суб'єктами яких є репрезентативні всеукраїнські  об'єднання профспілок та 

репрезентативні всеукраїнські об'єднання  організацій роботодавців.   

Стаття 11. Порядок створення та склад Національної   тристоронньої соціально-

економічної ради   

1. Національна тристороння соціально-економічна рада (далі -  Національна рада) - 

постійно діючий орган, що утворюється  Президентом України для ведення соціального 

діалогу.   

2. Національна рада складається з рівної кількості  повноважних представників сторін 

соціального діалогу національного  рівня і об'єднує 60 членів, які здійснюють свої 

повноваження на  громадських засадах:   

20 членів профспілкової сторони, які делегуються  репрезентативними об'єднаннями 

профспілок, які мають статус  всеукраїнських;   

20 членів сторони роботодавців, які делегуються  репрезентативними об'єднаннями 

організацій роботодавців, які мають  статус всеукраїнських;   

20 членів сторони органів виконавчої влади, які призначаються  Кабінетом Міністрів 

України.   

Делегування членів профспілкової сторони і сторони  роботодавців здійснюється 

відповідно до частини п'ятої статті 9  цього Закону.   

3. Кожна сторона Національної ради із свого складу визначає  співголову та його 

заступників.   

4. Строк повноважень членів Національної ради становить шість  років. Питання 

позбавлення повноважень члена Національної ради у  зв'язку з неналежним виконанням 

ним обов'язків або з інших причин  належить до компетенції кожної із сторін.   

Стаття 12. Завдання, функції та права Національної   тристоронньої соціально-

економічної ради   

1. До основних завдань Національної ради належать:   

1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального  діалогу щодо стратегії 

економічного і соціального розвитку України  та шляхів вирішення існуючих проблем у 

цій сфері;   
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2) підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій  Президентові 

України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів  України з питань формування і 

реалізації державної економічної та  соціальної політики, регулювання трудових, 

економічних, соціальних  відносин.   

2. Національна рада відповідно до покладених на неї завдань  виконує дорадчі, 

консультативні та узгоджувальні функції шляхом  вироблення спільної позиції та надання 

рекомендацій і пропозицій  сторін соціального діалогу щодо:   

 формування і реалізації державної економічної та соціальної  політики, 

регулювання трудових, економічних, соціальних відносин;   

 проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з  питань 

соціальної та економічної політики і трудових відносин,  державних програм 

економічного та соціального розвитку, інших  державних цільових програм;   

 державних соціальних стандартів та рівня оплати праці;   

 основних економічних і соціальних показників проекту  Державного бюджету 

України на відповідний рік;   

 ратифікації Україною конвенцій Міжнародної організації праці,  

міждержавних угод та нормативних актів ЄС з питань, що стосуються  прав 

працівників і роботодавців;   

 створення сприятливого середовища для розвитку соціального  діалогу, 

ефективної діяльності суб'єктів господарювання,  професійних спілок, 

організацій роботодавців та їх взаємодії з  іншими інститутами громадянського 

суспільства;   

 впровадження міжнародного і вітчизняного досвіду з  організації та ведення 

соціального діалогу;   

 інших питань, які сторони вважають значущими для забезпечення  

конституційних прав і гарантій громадян, суспільної злагоди,  соціально-

економічного розвитку держави.   

3. Пропозиції та рекомендації, прийняті в межах компетенції  Національної ради та 

схвалені її рішенням, є обов'язковими для  розгляду органами державної влади та 

органами місцевого  самоврядування, яким вони адресовані. Для участі у розгляді цих  

рішень можуть запрошуватися члени Національної ради.   

4. Національна рада має право:   

звертатися з пропозиціями щодо регулювання відносин в  економічній та соціально-

трудовій сферах, схваленими її рішеннями,  до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів  України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів  місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, їх  організацій та 

об'єднань;   

делегувати своїх представників для участі у розгляді органами  виконавчої влади, 

професійними спілками, організаціями  роботодавців та їх об'єднаннями питань соціальної 

та економічної  політики і трудових відносин;   

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої  влади та органів 

місцевого самоврядування, роботодавців,  професійних спілок, їх організацій та об'єднань, 

підприємств,  установ, організацій інформацію, необхідну для виконання  покладених на 

неї завдань;   
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співпрацювати з органами соціального діалогу інших держав,  міжнародними 

організаціями.   

Стаття 13. Організація діяльності Національної тристоронньої   соціально-

економічної ради   

1. Координує діяльність Національної ради Голова, який  призначається Президентом 

України із членів Національної ради за  поданням Президії Національної ради терміном на 

один рік.   

Порядок та черговість ротації Голови встановлюються  Регламентом Національної 

ради.   

2. Голова Національної ради:   

 скликає засідання, у тому числі позачергові, та головує на  них;   

 приймає рішення про проведення консультацій та узгоджувальних  процедур;   

 скликає засідання Президії, оперативні наради представників  сторін та 

секретаріату;   

 приймає за погодженням із співголовами Національної ради  рішення щодо 

питань, які потребують оперативного вирішення, у  порядку, визначеному 

Регламентом;   

 представляє Національну раду у відносинах з органами  державної влади, 

міжнародними та громадськими організаціями;   

 приймає рішення про покладання виконання обов'язків Голови на  одного із 

своїх заступників на час своєї відсутності з поважних  причин;   

 спрямовує роботу секретаріату Національної ради.   

3. Співголова Національної ради:   

 координує діяльність відповідної сторони Національної ради;   

 скликає засідання відповідної сторони у разі необхідності  узгодження спільної 

позиції та вирішення питань про зміни у  персональному складі;   

 представляє позицію відповідної сторони на засіданнях  Національної ради, а 

також під час проведення на національному  рівні консультацій та 

узгоджувальних процедур;   

 інформує членів Національної ради відповідної сторони про  результати 

розгляду питань між засіданнями.   

Співголова Національної ради має двох заступників.   

4. Національна рада забезпечує виконання своїх функцій шляхом  проведення 

засідань, консультацій, семінарів, конференцій,  утворення комітетів, робочих та 

експертних груп.   

5. Вищим керівним органом Національної ради є засідання, яке  проводиться не рідше 

ніж раз на три місяці згідно з планом заходів  з реалізації пріоритетних напрямів 

діяльності на відповідний рік.  Позачергове засідання може скликатися Головою 

Національної ради, у  тому числі на вимогу однієї із сторін.   
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Засідання вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь  не менше двох 

третин складу кожної із сторін. Рішення вважається  прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість присутніх від  кожної сторони.   

6. У період між засіданнями керівним органом Національної  ради є Президія.   

До складу Президії входять Голова Національної ради,  співголови Національної 

ради, їх заступники та секретар  Національної ради.   

До основних завдань Президії Національної ради належать:   

 подання Президенту України кандидатури на посаду Голови  Національної 

ради, секретаря Національної ради;   

 координація діяльності Національної ради, сторін Національної  ради у період 

між засіданнями Національної ради;   

 формування пропозиції Голові Національної ради щодо скликання  чергових та 

позачергових засідань Національної ради;   

 формування порядку денного засідань Національної ради;   

 розроблення Регламенту Національної ради та змін до нього для  подальшого 

їх затвердження на засіданні Національної ради.   

Порядок формування та роботи Президії Національної ради  регулюється 

Регламентом Національної ради, що затверджується на її  засіданні.   

7. У разі потреби за рішенням Президії можуть утворюватися  комітети, комісії, 

робочі та експертні групи. До складу зазначених  комісій і груп можуть залучатися 

незалежні експерти та фахівці.   

8. Порядок роботи Національної ради регулюється Регламентом  Національної ради, 

що затверджується рішенням Національної ради.   

Стаття 14. Секретаріат Національної ради   

1. Для організаційного, інформаційного, методичного та  матеріально-технічного 

забезпечення Національної ради Президентом  України утворюється постійно діючий 

орган - секретаріат  Національної ради (далі - секретаріат).   

2. Секретаріат очолює секретар Національної ради, який  призначається Президентом 

України за поданням Президії  Національної ради.   

3. Фінансування діяльності Національної ради та її  секретаріату здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету.   

4. Секретаріат Національної ради діє відповідно до цього  Закону та Положення, яке 

затверджується Президентом України за  поданням Президії Національної ради.   

Стаття 15. Порядок створення та склад галузевої   (міжгалузевої) тристоронньої або 

двосторонньої   соціально-економічної ради   

1. Для ведення соціального діалогу на галузевому рівні з  рівної кількості 

представників сторін соціального діалогу  відповідної галузі чи кількох галузей можуть 

утворюватися галузеві  (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-економічні  

ради (далі - галузеві (міжгалузеві) ради).   

Координацію організаційних заходів щодо створення галузевої  (міжгалузевої) ради 

здійснює відповідний центральний орган  виконавчої влади.   
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2. Рішення про утворення галузевої (міжгалузевої) ради та  кількість її членів 

приймається сторонами соціального діалогу.   

3. Галузева (міжгалузева) рада об'єднує представників сторін  соціального діалогу в 

рівній кількості. Персональний склад  галузевої (міжгалузевої) ради визначає кожна 

сторона самостійно.  Строк повноважень членів ради становить шість років.   

4. Кожна сторона із свого складу обирає співголову та його  заступників.   

Координує діяльність галузевої (міжгалузевої) ради голова,  який обирається на 

першому засіданні із співголів терміном на один  рік. Порядок та черговість ротації голови 

визначаються положенням  про галузеву (міжгалузеву) раду.   

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення  діяльності галузевої 

(міжгалузевої) ради здійснюється сторонами  соціального діалогу в порядку, визначеному 

положенням про галузеву  (міжгалузеву) раду.   

6. Галузева (міжгалузева) рада діє відповідно до цього Закону  та положення, 

затвердженого відповідним центральним органом  виконавчої влади за поданням сторін 

соціального діалогу.   

Стаття 16. Функції та права галузевої (міжгалузевої) ради   

1. Галузева (міжгалузева) рада здійснює дорадчі,  консультативні та узгоджувальні 

функції шляхом вироблення  пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін  

соціального діалогу щодо:   

 галузевих програм економічного та соціального розвитку,  законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, що стосуються  регулювання економічних і 

соціально-трудових відносин суб'єктів  соціального діалогу галузі;   

 оплати праці працівників галузі, забезпечення гідних умов  праці та 

регулювання соціально-економічних питань галузі;   

 створення сприятливого середовища для ефективної діяльності  підприємств 

галузі;   

 інших питань, які сторони вважають значущими і вирішення яких  істотно 

впливає на розвиток галузі.   

2. Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням галузевої  (міжгалузевої) ради, є 

обов'язковими для розгляду органами  державної влади, органами місцевого 

самоврядування, професійними  спілками та організаціями роботодавців, що діють у 

галузі.   

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на  національному рівні, 

подаються на розгляд Національної ради.   

3. Галузева (міжгалузева) рада має право:   

 звертатися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів  України, Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів  Автономної Республіки 

Крим, місцевих органів виконавчої влади та  органів місцевого 

самоврядування, професійних спілок та  організацій роботодавців з 

пропозиціями, схваленими рішенням  галузевої (міжгалузевої) ради;   

 делегувати своїх представників для участі в обговоренні  органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування,  професійними спілками та 

організаціями роботодавців питань  соціальної та економічної політики;   
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 одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого  

самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців,  підприємств, 

установ, організацій інформацію, необхідну для  виконання покладених на неї 

завдань.   

4. Організаційною формою діяльності галузевої (міжгалузевої)  ради є засідання, 

періодичність проведення яких визначається  регламентом.   

Для реалізації своїх функцій за рішенням галузевої  (міжгалузевої) ради можуть 

утворюватися комісії, робочі групи,  проводитися консультації, узгоджувальні процедури, 

інші заходи.   

Стаття 17. Порядок створення та склад територіальної   тристоронньої соціально-

економічної ради   

1. Для ведення соціального діалогу на територіальному рівні  (в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та  Севастополі) з рівного числа представників 

сторін можуть  утворюватися територіальні тристоронні соціально-економічні ради  (далі 

- територіальні ради).   

Координацію організаційних заходів щодо створення  територіальної ради здійснює 

відповідно Рада міністрів Автономної  Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські  державні адміністрації.   

2. Рішення про утворення територіальної ради та кількість її  членів приймається 

сторонами соціального діалогу відповідного  рівня та затверджується розпорядженням 

відповідно Ради міністрів  Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та  

Севастопольської міських державних адміністрацій.   

3. Територіальна рада об'єднує представників сторін  соціального діалогу в рівній 

кількості. Персональний склад  територіальної ради визначає кожна сторона самостійно. 

Строк  повноважень членів ради становить шість років.   

Кожна сторона із свого складу обирає співголову та його  заступників.   

4. Координує діяльність територіальної ради голова, який  обирається на першому 

засіданні із співголів сторін терміном на  один рік почергово від представників кожної із 

сторін. Порядок та  черговість ротації голови територіальної ради визначаються  

положенням про територіальну раду.   

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення  діяльності територіальної 

ради здійснюється органами виконавчої  влади.   

6. Територіальна рада діє відповідно до цього Закону та  положення, затвердженого 

відповідно Радою міністрів Автономної  Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими  державними адміністраціями за поданням сторін на основі 

типового  положення, що затверджується Національною радою.   

Стаття 18. Функції та права територіальної тристоронньої   соціально-економічної 

ради   

1. Територіальна рада здійснює дорадчі, консультативні та  узгоджувальні функції 

шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій  з урахуванням інтересів сторін 

соціального діалогу щодо:   

 проектів територіальних програм економічного та соціального  розвитку;   

 формування місцевого бюджету на відповідний рік;   
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 нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої  влади та 

органами місцевого самоврядування та стосуються  регулювання економічних 

і соціально-трудових відносин суб'єктів  соціального діалогу відповідної 

адміністративно-територіальної  одиниці;   

 оплати праці, забезпечення гідних умов праці на  підприємствах, в установах і 

організаціях, розташованих на  території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці;   

 створення сприятливого середовища для ефективної діяльності  підприємств, 

професійних спілок та організацій роботодавців, що  діють на території 

відповідної адміністративно-територіальної  одиниці;   

 інших питань, що належать до компетенції територіальної ради,  які сторони 

вважають значущими.   

2. Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням  територіальної ради, є 

обов'язковими для розгляду органами  виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, яким вони  адресовані, за участю делегованих членів територіальної 

ради.   

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на  національному рівні, 

подаються на розгляд Національної ради.   

Пропозиції територіальних рад відповідних  адміністративно-територіальних одиниць 

щодо соціального та  економічного розвитку територій розглядаються органами державної  

влади та органами місцевого самоврядування у встановленому законом  порядку.   

3. Територіальна рада має право:   

звертатися до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради  міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої  влади та органів місцевого 

самоврядування з пропозиціями,  схваленими рішенням територіальної ради;   

делегувати своїх представників для участі в обговоренні  органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування,  професійними спілками та організаціями 

роботодавців питань  соціальної та економічної політики;   

запрошувати до участі у засіданнях територіальної ради  представників районів і міст 

відповідної  адміністративно-територіальної одиниці;   

одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування, 

професійних спілок, організацій роботодавців,  підприємств, установ, організацій 

інформацію, необхідну для  виконання покладених на неї завдань.   

4. Організаційною формою діяльності територіальної ради є  засідання, періодичність 

проведення яких визначається регламентом  територіальної ради.   

Для реалізації своїх функцій за рішенням територіальної ради  можуть утворюватися 

комісії, робочі групи, проводитися  консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші 

заходи.   

Стаття 19. Контроль та відповідальність   

1. Контроль за виконанням прийнятих рішень та досягнутих  домовленостей 

здійснюється безпосередньо сторонами соціального  діалогу.   

2. Особи, винні в порушенні законодавства про соціальний  діалог, несуть 

відповідальність згідно із законом.   
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Стаття 20. Прикінцеві положення   

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім  статей 6 і 7 цього 

Закону, що набирають чинності через шість  місяців з дня набрання чинності цим 

Законом.   

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня  набрання чинності цим 

Законом:   

 підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України  пропозиції про 

приведення законів України у відповідність із цим  Законом;   

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим  Законом;   

 забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних  для реалізації 

цього Закону;   

 забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними  органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у  відповідність із цим 

Законом.   

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим  Законом закони та 

інші нормативно-правові акти застосовуються в  частині, що не суперечить цьому Закону.   

4. Визначити секретаріат Національної ради правонаступником  секретаріату 

Національної тристоронньої соціально-економічної ради  при Президентові України, 

створеного відповідно до Указу  Президента України від 29 травня 2006 року N 453/2006  

( 453/2006 ).   

5. Створені до набрання чинності цим Законом органи  соціального діалогу, 

координаційні комітети сприяння зайнятості  населення, органи управління фондами 

загальнообов'язкового  державного соціального страхування продовжують функціонувати 

у  попередньому складі до прийняття рішень про делегування  представників 

репрезентативних профспілкових об'єднань та  об'єднань організацій роботодавців.     

Президент України  В.ЯНУКОВИЧ   

м. Київ, 23 грудня 2010 року   N 2862-VI 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/453/2006/ed20101223
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Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» 

(від 16.09.1997 № 531/97-ВР) 
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 46, ст.292 )  

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

 N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.220  

 N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392  

 N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.435 }  

  

 

Цей Закон визначає загальні засади благодійництва, забезпечує  правове регулювання 

відносин у суспільстві, спрямованих на  розвиток благодійної діяльності, утвердження 

гуманізму і  милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови  для 

діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства  України.     

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів та понять   

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в  такому значенні: 

благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних  та юридичних осіб у 

поданні набувачам матеріальної, фінансової,  організаційної та іншої благодійної 

допомоги; специфічними формами  благодійництва є меценатство, спонсорство і 

волонтерська  діяльність; { Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно  із Законом 

N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011 } 

благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність  благодійних організацій, 

що не передбачає одержання прибутків від  цієї діяльності; ( Абзац третій статті 1 із 

змінами, внесеними  згідно із Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 ) 

благодійна організація - недержавна організація, головною  метою діяльності якої є 

здійснення благодійної діяльності в  інтересах суспільства або окремих категорій осіб 

згідно з цим  Законом; 

благодійники - фізичні та юридичні особи, які здійснюють  благодійництво в 

інтересах набувачів благодійної допомоги; 

набувачі благодійної допомоги - фізичні та юридичні особи,  які потребують і 

отримують благодійну допомогу; 

меценатство - добровільна безкорислива матеріальна,  фінансова, організаційна та 

інша підтримка фізичними особами  набувачів благодійної допомоги; ( Абзац сьомий 

статті 1 в редакції  Закону N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 ) 

спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова,  організаційна та інша підтримка 

фізичними та юридичними особами  набувачів благодійної допомоги з метою 

популяризації виключно  свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.  ( 

Абзац восьмий статті 1 в редакції Закону N 3091-III ( 3091-14 )  від 07.03.2002 )   

Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3091-14/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-17/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3091-14/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3091-14/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3091-14/ed20110515
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Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах  законності, 

гуманності, спільності інтересів і рівності прав її  учасників, гласності, добровільності та 

самоврядування. 

Діяльність благодійників і благодійних організацій має  суспільний характер, що не 

суперечить їх взаємодії з органами  державної влади і не позбавляє права на отримання 

державної  допомоги. ( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 

3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 ) 

Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом  самостійно або разом 

з відповідними благодійними організаціями,  зареєстрованими у встановленому 

законодавством порядку. { Частина  третя статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 3091-III  ( 3091-14 ) від 07.03.2002 } 

Особливості здійснення волонтерської діяльності в Україні  регулюються Законом 

України "Про волонтерську діяльність"  ( 3236-17 ). { Статтю 2 доповнено новою 

частиною згідно із Законом  N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011 } 

Президент України, депутати, посадові і службові особи  органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, а  також члени їх сімей можуть займатися 

благодійництвом і  благодійною діяльністю тільки в межах отриманих і задекларованих  

доходів.   

Стаття 3. Законодавство про благодійництво та благодійні   організації   

Законодавство про благодійництво та благодійні організації  складається з 

Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону,  інших нормативно-правових актів, що 

регулюють благодійництво та  благодійну діяльність. 

Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила,  ніж ті, що 

містяться в законодавстві України про благодійництво та  благодійні організації, то 

застосовуються правила міжнародного  договору, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою  України.   

Стаття 4. Основні напрями благодійництва та благодійної   діяльності   

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються у таких  основних напрямах: 

сприяння практичному здійсненню загальнодержавних,  регіональних, місцевих та 

міжнародних програм, що спрямовані на  поліпшення соціально-економічного становища; 

поліпшення матеріального становища набувачів благодійної  допомоги, сприяння 

соціальній реабілітації малозабезпечених,  безробітних, інвалідів, інших осіб, які 

потребують піклування, а  також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші  

вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; 

подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок  стихійного лиха, 

екологічних, техногенних та інших катастроф, у  результаті соціальних конфліктів, 

нещасних випадків, а також  жертвам репресій, біженцям; 

сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх  програм, подання 

допомоги вчителям, вченим, студентам, учням; 

сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм  національно-

культурного розвитку, доступові всіх верств населення,  особливо малозабезпечених, до 

культурних цінностей та художньої  творчості; 

подання допомоги талановитій творчій молоді; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3091-14/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3091-14/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20110515
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сприяння охороні і збереженню культурної спадщини,  історико-культурного 

середовища, пам'яток історії та культури,  місць поховання; 

подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів  масової інформації, 

інформаційної інфраструктури; 

сприяння розвитку природно-заповідного фонду та  природоохоронної справи; 

сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної  культури, спорту і туризму, 

пропагування здорового способу життя,  участь у поданні медичної допомоги населенню 

та здійснення  соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми  похилого 

віку та іншими особами, які через свої фізичні,  матеріальні чи інші особливості 

потребують соціальної підтримки та  піклування; 

сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги  багатодітним та 

малозабезпеченим сім'ям. 

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності  визначаються 

благодійниками і статутами (положеннями) благодійних  організацій.   

Розділ II. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ   БЛАГОДІЙНИЦТВА ТА 

ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ   ОРГАНІЗАЦІЙ 

Стаття 5. Засновники благодійних організацій   

Засновниками (засновником) благодійної організації можуть  бути громадяни 

України, іноземні громадяни, особи без  громадянства, які досягли 18 років, а також 

юридичні особи  незалежно від форм власності. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а  також державні і 

комунальні підприємства, установи, організації  України, що фінансуються з бюджету, не 

можуть бути засновниками  (засновником) благодійної організації. 

Засновник благодійної організації приймає рішення про  заснування благодійної 

організації, затверджує статут (положення),  формує орган управління організацією, 

заслуховує звіти наглядової  ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і 

майна  благодійної організації, вирішує інші питання, віднесені цим  Законом та статутом 

(положенням) благодійної організації до його  компетенції. ( Частина третя статті 5 в 

редакції Закону N 3091-III  ( 3091-14 ) від 07.03.2002 ) 

Якщо засновниками благодійної організації є дві чи більше  особи, то питання, 

передбачені у частині третій цієї статті,  вирішуються на загальних зборах (з'їзді, 

конференції) засновників  благодійної організації. ( Статтю 5 доповнено частиною 

четвертою  згідно із Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 )   

Стаття 6. Організаційно-правові форми благодійних організацій   

Благодійні організації можуть утворюватися в таких  організаційно-правових формах: 

членська благодійна організація; 

благодійний фонд; 

благодійна установа; 

інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3091-14/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3091-14/ed20110515
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Конкретна організаційно-правова форма благодійних організацій  визначається 

засновниками (засновником).   

Стаття 7. Статус благодійних організацій   

Благодійні організації утворюються і діють за територіальним  принципом і 

поділяються за своїм статусом на всеукраїнські,  місцеві та міжнародні. 

До всеукраїнських благодійних організацій належать благодійні  організації, 

діяльність яких поширюється на територію всієї  України та які мають свої відділення 

(філії, представництва) в  більшості областей України. 

До місцевих належать благодійні організації, діяльність яких  поширюється на 

територію відповідного регіону або  адміністративно-територіальної одиниці. 

До міжнародних належать благодійні організації, діяльність  яких поширюється на 

територію України і хоча б однієї іншої  держави. 

Зареєстровані всеукраїнські та міжнародні благодійні  організації мають право 

створювати відділення, філії, а також  представництва в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів  України. 

Територія діяльності благодійної організації визначається  відповідно до її статуту 

(положення).   

Стаття 8. Державна реєстрація благодійної організації   

Благодійна організація набуває права юридичної особи з  моменту її державної 

реєстрації. 

Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних благодійних  організацій 

здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих  благодійних організацій, а 

також відділень (філій, представництв)  всеукраїнських, міжнародних благодійних 

організацій - відповідними  місцевими органами виконавчої влади. 

За державну реєстрацію благодійної організації вноситься  плата, розмір якої 

встановлюється Кабінетом Міністрів України, але  не може бути більшим 3 

неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян. ( Частина третя статті 8 із змінами, 

внесеними згідно із  Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 ) 

Для державної реєстрації благодійної організації подаються  такі документи: заява 

засновників (засновника) чи їх  уповноважених, статут (положення), протокол установчих 

зборів  (з'їзду, конференції), відомості про засновників (засновника)  (щодо засновників - 

юридичних осіб - з доданням підтвердних  документів щодо структури власності 

засновників, які дають змогу  встановити власників істотної участі цих юридичних осіб) 

та органи  управління благодійної організації, відомості про місцеві  відділення (філії, 

представництва) благодійної організації,  документ, що засвідчує сплату коштів за 

державну реєстрацію. 

{ Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 2258-VI ( 

2258-17 ) від 18.05.2010 } 

Заява про державну реєстрацію благодійної організації  розглядається в двомісячний 

термін з дня подання всіх необхідних  документів. Про результати розгляду у 10-денний 

термін  повідомляється заявнику. Орган, який здійснює державну реєстрацію,  може 

проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих  документах. За результатами 

розгляду заяви приймається рішення про  державну реєстрацію або відмову в державній 

реєстрації. Після  державної реєстрації благодійної організації засновникам  (засновнику) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3091-14/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-17/ed20110515
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видається свідоцтво про реєстрацію за зразком,  встановленим Кабінетом Міністрів 

України. 

Зареєстрована благодійна організація вноситься до реєстру  благодійних організацій, 

що ведеться органом, який здійснює  державну реєстрацію, з присвоєнням відповідного 

номера. Порядок  ведення реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Дані реєстру щодо благодійних організацій, які зареєстровані  Міністерством юстиції 

України, оприлюднюються в офіційних  виданнях. 

Благодійна організація зобов'язана після отримання свідоцтва  про державну 

реєстрацію у місячний термін стати на облік у  податкових органах за її 

місцезнаходженням. 

Про зміни у статутних документах або структури власності  юридичних осіб - 

засновників благодійна організація повідомляє у  10-денний термін до реєструючого 

органу з доданням відповідних  підтвердних документів. 

{ Частина дев'ята статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2258-VI ( 

2258-17 ) від 18.05.2010 } 

Рішення про державну реєстрацію благодійної організації може  бути анульоване в 

судовому порядку у разі встановлення реєструючим  органом факту фальсифікації 

установчих документів або  ненадання/несвоєчасного надання повідомлення про зміни у 

статутних  документах або структури власності юридичної особи - засновника  або за 

наявності особи, яка здійснює прямий або опосередкований  вплив на юридичну особу - 

засновника та/або одержує значну частину  прибутку від її діяльності, що внесена до 

переліку осіб,  пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності. 

{ Частина десята статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2258-VI ( 

2258-17 ) від 18.05.2010 } 

Реєстрація декількох благодійних організацій під однією і  тією ж назвою не 

допускається. 

У випадку, коли з заявою про державну реєстрацію звертаються  благодійні 

організації, що мають одну і ту ж назву, перевага  надається благодійній організації, яка 

першою подала заяву про  реєстрацію.   

Стаття 9. Відмова у державній реєстрації благодійної   організації   

Порушення встановленого цим Законом та іншими  нормативно-правовими актами 

України порядку створення благодійної  організації або наявність засновників/власників 

істотної участі  юридичної особи - засновника або особи, яка здійснює прямий або  

опосередкований вплив на юридичну особу - засновника та/або  одержує значну частину 

прибутку від її діяльності, що внесена до  переліку осіб, пов'язаних із здійсненням 

терористичної діяльності,  наявність раніше зареєстрованої благодійної організації під 

такою  ж назвою є підставою для відмови у державній реєстрації. 

{ Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2258-VI ( 2258-

17 ) від 18.05.2010 } 

Не може вважатися підставою для відмови в державній  реєстрації благодійної 

організації надання їй юридичної адреси  громадянином за місцем його помешкання 

(проживання). 

Рішення про відмову в державній реєстрації благодійної  організації може бути 

оскаржене у судовому порядку відповідно до  законодавства України.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-17/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-17/ed20110515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-17/ed20110515
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Стаття 10. Реорганізація благодійної організації   

Реорганізація благодійної організації здійснюється за  рішенням її вищого органу 

управління відповідно до вимог статуту  (положення). 

При реорганізації благодійної організації її права і  обов'язки переходять до 

правонаступників. 

Благодійна організація не може бути реорганізована в юридичну  особу, метою 

діяльності якої є одержання прибутку.   

Стаття 11. Ліквідація благодійної організації   

Ліквідація благодійної організації здійснюється в  установленому законодавством 

порядку.   

Стаття 12. Статут (положення) благодійної організації   

Благодійна організація діє на підставі статуту (положення). 

У статуті (положенні) зазначаються: 

назва, місцезнаходження, статус та організаційно-правова  форма благодійної 

організації; 

предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної  діяльності; 

порядок утворення і діяльності органів управління благодійної  організації; 

джерела фінансування та порядок використання майна і коштів  благодійної 

організації; 

порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної  організації; 

порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації,  використання її майна і 

коштів у разі припинення діяльності; 

умови і порядок прийняття в члени благодійної організації та  вибуття з неї; 

права і обов'язки членів благодійної організації. 

До статуту (положення) можуть включатися інші положення,  пов'язані з 

особливостями діяльності благодійної організації. 

Статут (положення) благодійної організації не повинен  суперечити законодавству 

України.   

Стаття 13. Права благодійних організацій   

З метою здійснення благодійної діяльності благодійні  організації мають право: 

самостійно вирішувати питання про подання благодійної  допомоги її набувачам, 

використовувати цільові пожертвування, що  подаються благодійниками на реалізацію 

благодійної програми згідно  з умовами цього пожертвування; 

утворювати відповідно до законодавства України свої  відділення, філії, 

представництва; 

об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що  створюються на добровільній 

основі і сприяють виконанню статутних  завдань; 

обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними  організаціями 

зарубіжних країн; 
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організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від  фізичних та юридичних 

осіб, іноземних держав та міжнародних  організацій; 

постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги  благодійної допомоги; 

відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в  установах банків; 

засновувати засоби масової інформації, підприємства і  організації, займатися 

видавничою діяльністю; 

бути членом інших благодійних організацій; 

мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у  порядку, визначеному 

Законом України "Про об'єднання громадян"  ( 2460-12 ) для реєстрації символіки 

об'єднань громадян; 

популяризувати своє ім'я (назву), символіку; 

мати інші права згідно з законодавством України.   

Стаття 14. Обов'язки благодійної організації   

Благодійна організація зобов'язана забезпечити виконання  статутних завдань, вільний 

доступ до своїх звітів, документів про  господарську та фінансову діяльність. Засновники 

та працівники  благодійної організації не мають права отримувати матеріальних  переваг і 

додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в цій  організації, крім тих, що 

передбачені цим Законом.   

Стаття 15. Благодійна програма   

Благодійна програма приймається благодійною організацією і є  комплексом 

благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань,  що відповідають статутним 

цілям організації. 

На фінансування благодійних програм повинна використовуватися  вся сума 

надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств  і організацій, які 

перебувають у власності благодійної  організації, за винятком адміністративно-

господарських витрат,  пов'язаних з функціонуванням благодійної організації. За умови  

реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється  відповідно до 

термінів, визначених цими програмами.   

Стаття 16. Форми здійснення благодійної діяльності суб'єктами   благодійництва   

Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді: 

одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги; 

систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги; 

фінансування конкретних цільових програм; 

допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну  діяльність; 

дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання  об'єктів власності; 

дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів; 

подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи  передачі 

результатів особистої творчої діяльності; 

прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або  частковому утриманню 

об'єктів благодійництва; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2460-12/ed20110515
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інших заходів, не заборонених законом. 

Здійснення благодійними організаціями благодійної діяльності  у вигляді надання 

конкретних послуг (виконання робіт), що  підлягають обов'язковій сертифікації або 

ліцензуванню,  допускається після такої сертифікації або ліцензування в  установленому 

законодавством України порядку.   

Стаття 17. Органи управління благодійної організації   

Вищим органом управління благодійної організації є  колегіальний орган (загальні 

збори, з'їзд, конференція), який  здійснює свої повноваження згідно із статутом 

(положенням)  благодійної організації. 

До компетенції вищого органу управління благодійної  організації належать 

затвердження статуту (положення) благодійної  організації, внесення змін до нього, 

обрання виконавчого та  контрольного органів благодійної організації, затвердження  

благодійних програм, визначення основних напрямів діяльності  благодійної організації, 

прийняття рішень про реорганізацію та  ліквідацію благодійної організації і вирішення 

інших питань, що  передбачені статутом (положенням) про благодійну організацію. 

Виконавчим органом благодійної організації є правління  (комітет). Повноваження 

правління (комітету) визначаються статутом  (положенням) благодійної організації. Для 

забезпечення поточної  діяльності благодійної організації призначається  адміністративно-

виконавчий орган на чолі з президентом  (директором), повноваження якого визначаються 

статутом  (положенням). 

Розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації  здійснює наглядова 

рада, персональний склад якої визначається  засновниками (засновником). 

Члени виконавчого органу благодійної організації, крім  президента (директора), не 

одержують заробітну плату за свою  роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені 

виконанням статутних  обов'язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок  

коштів благодійної організації за рішенням правління (комітету). 

На працівників апарату благодійної організації поширюється  законодавство України 

про працю, соціальне забезпечення і  соціальне страхування.   

Розділ III. 

МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   БЛАГОДІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 18. Майно благодійної організації   

У власності благодійної організації можуть перебувати рухоме  і нерухоме майно, 

матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а  також інше майно, придбане на законних 

підставах. 

Благодійна організація має право здійснювати відносно майна  та коштів, які 

знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не  суперечать її статутним цілям та 

законодавству України.   

Стаття 19. Джерела формування майна та коштів   благодійних організацій   

Майно та кошти благодійних організацій складають: 

внески засновників (засновника) та інших благодійників; 
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благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер  (благодійні гранти), 

надані фізичними та юридичними особами в  грошовій та натуральній формі; 

надходження від проведення благодійних кампаній по збору  благодійних 

пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних  лотерей та благодійних 

аукціонів з реалізації майна та  пожертвувань, які надійшли від благодійників; 

доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів,  надходження від підприємств, 

організацій, що перебувають у  власності благодійної організації; 

інші джерела, не заборонені законодавством України. 

Джерелом формування майна та коштів благодійної організації  не можуть бути 

кредити. 

Майно та кошти благодійної організації не можуть бути  предметом застави.   

Стаття 20. Господарська діяльність благодійної організації   

Благодійна організація здійснює господарську діяльність,  спрямовану на виконання її 

статутних цілей та завдань. 

Благодійна організація користується самостійністю у питаннях  прийняття 

господарських рішень, визначення умов оплати праці  працівників апарату благодійної 

організації, використання власних  фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до 

вимог  законодавства. 

Розмір витрат на утримання благодійної організації не може  перевищувати 20 

відсотків кошторису цієї організації в  поточному році. 

Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх  прибутків, заощаджень або 

майна на благодійну діяльність,  користуються податковими та іншими пільгами 

відповідно до  законодавства України. 

Благодійні організації, що існують лише на членські внески і  добродійні 

пожертвування, звільняються від сплати податків та  інших платежів до бюджету і 

спеціальних фондів.   

Стаття 21. Фінансова діяльність благодійної організації   

Благодійна організація обліковує на окремих банківських  рахунках кошти для 

господарської та благодійної діяльності як в  національній, так і в іноземній валютах. 

Порядок відкриття та ведення банківських рахунків благодійних  організацій 

встановлюється Національним банком України. 

Фінансова діяльність благодійної організації здійснюється  відповідно до вимог 

законодавства України. Фінансова діяльність,  спрямована на благодійництво, не 

розглядається як підприємницька  або інша прибуткова діяльність. 

Надходження благодійної організації від фінансової діяльності  спрямовуються 

виключно на благодійництво і забезпечення  господарської діяльності у розмірах та 

порядку, передбачених цим  Законом.   

Стаття 22. Контроль за діяльністю благодійної організації   

Контроль за діяльністю благодійних організацій, у тому числі  і порядком 

використання ними майна та коштів, призначених для  благодійної допомоги, 

здійснюється органами виконавчої влади  відповідно до їх компетенції. 
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Контролюючі органи виконавчої влади в межах своїх повноважень  мають право 

вимагати від благодійників та органів управління  благодійної організації надання їм 

необхідних документів та  отримувати необхідні пояснення. 

Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші  матеріальні цінності до 

благодійної організації, одержують на їх  вимогу звіт про використання зазначених майна, 

коштів та  цінностей. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані  за 

цільовим призначенням, звіт про їх використання подається  благодійнику в 

обов'язковому порядку благодійною організацією. 

Набувачі благодійної допомоги у формі благодійних внесків і  пожертвувань, що 

мають цільовий характер (благодійні гранти),  повинні звітувати перед благодійниками та 

благодійними  організаціями про їх використання.   

Розділ IV 

ДЕРЖАВА, БЛАГОДІЙНИЦТВО І БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Стаття 23. Державна підтримка благодійництва та благодійної   діяльності   

Держава в особі її органів влади гарантує і забезпечує захист  передбачених 

законодавством України прав та інтересів фізичних і  юридичних осіб - учасників 

благодійництва та благодійної  діяльності. 

Втручання органів державної влади, органів місцевого  самоврядування та їх 

посадових осіб у діяльність благодійних  організацій, як і втручання благодійних 

організацій у діяльність  органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

крім  випадків, передбачених цим Законом, забороняється.   

Стаття 24. Звітність благодійної організації   

Обсяг і форми статистичної звітності благодійних організацій  встановлюються 

Кабінетом Міністрів України з урахуванням  особливостей їх діяльності. 

Форми, порядок складання та подання фінансової звітності про  використання коштів 

та майна благодійними організаціями  встановлюються центральним податковим органом 

з урахуванням  особливостей благодійної діяльності.   

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про   благодійництво та 

благодійні організації   

Особи, винні у порушенні законодавства про благодійництво та  благодійні 

організації, несуть відповідальність відповідно до  законів України.   

Розділ V 

МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Стаття 26. Здійснення міжнародної благодійної діяльності   

Учасники благодійної діяльності мають право здійснювати  міжнародну благодійну 

діяльність відповідно до цього Закону, інших  нормативно-правових актів та міжнародних 

договорів України, згода  на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   

Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі в  міжнародних 

благодійних проектах, участі в роботі міжнародних  благодійних організацій, а також в 

інших формах, що не суперечать  законодавству України, нормам і принципам 

міжнародного права. 
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Пріоритетним напрямом у міжнародній благодійній діяльності є  співробітництво з 

українською діаспорою. 

Набувачі благодійної допомоги та благодійні організації мають  право отримувати 

пожертвування від фізичних та юридичних осіб  іноземних держав.   

Стаття 27. Благодійництво та благодійна діяльність іноземних   громадян, осіб без 

громадянства, іноземних і   міжнародних організацій на території України   

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні і  міжнародні організації мають 

право здійснювати благодійництво та  благодійну діяльність на території України. Однією 

із форм  благодійництва є гуманітарна й інша матеріальна допомога, порядок  та 

здійснення якої на території України визначаються Кабінетом  Міністрів України 

відповідно до Конституції України та законів  України.   

Розділ VI 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   

2. До приведення законодавства у відповідність із Законом  України "Про 

благодійництво та благодійні організації"  нормативно-правові акти України 

застосовуються у частині, що не  суперечить цьому Закону.   

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін: 

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо  приведення законів 

України у відповідність із Законом України "Про  благодійництво та благодійні 

організації"; 

привести свої рішення у відповідність з цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади  прийнятих ними 

нормативно-правових актів, що не відповідають цьому  Закону; 

відповідно до компетенції забезпечити прийняття  нормативно-правових актів, 

передбачених цим Законом.     

Президент України  Л.КУЧМА   

м. Київ, 16 вересня 1997 року   N 531/97-ВР 
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Закон України «Про волонтерську діяльність» 

(від 19.04.2011 № 3236-VI) 
 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.43)  

  

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з провадженням  волонтерської діяльності в 

Україні.   

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Волонтерська діяльність та основні засади її   провадження   

1. Волонтерська діяльність - добровільна, безкорислива,  соціально спрямована, 

неприбуткова діяльність, що здійснюється  волонтерами та волонтерськими організаціями 

шляхом надання  волонтерської допомоги.   

Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно  виконуються і надаються 

волонтерами та волонтерськими  організаціями.   

Волонтерська діяльність є формою благодійництва.   

Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що має  одноразовий 

характер або здійснюється на основі сімейних, дружніх  чи сусідських відносин, не є 

волонтерською діяльністю.   

2. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах  законності, гуманності, 

рівності, добровільності, безоплатності,  безкорисливості, неприбутковості.   

3. Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами:   

надання волонтерської допомоги з метою підтримки  малозабезпечених, безробітних, 

багатодітних, бездомних,  безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;   

здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми  похилого віку та 

іншими особами, які через свої фізичні,  матеріальні чи інші особливості потребують 

підтримки та допомоги;   

надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок  стихійного лиха, 

екологічних, техногенних та інших катастроф, у  результаті соціальних конфліктів, 

нещасних випадків, а також  жертвам злочинів, біженцям;   

надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади  обмежені в реалізації 

своїх прав і законних інтересів;   

проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього  природного середовища, 

збереженням культурної спадщини,  історико-культурного середовища, пам'яток історії та 

культури,  місць поховання;   

сприяння проведенню заходів національного та міжнародного  значення, пов'язаних з 

організацією масових спортивних, культурних  та інших видовищних і громадських 

заходів;   

надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій 

техногенного або природного характеру;   

надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не  забороненими 

законодавством.   
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4. Держава в особі її органів та посадових осіб підтримує  громадську ініціативу щодо 

провадження волонтерської діяльності,  гарантує і забезпечує захист передбачених 

Конституцією України  ( 254к/96-ВР ) та законами прав, свобод і законних інтересів  

волонтерів, волонтерських організацій та отримувачів волонтерської  допомоги.   

Стаття 2. Законодавство у сфері волонтерської діяльності   

1. Законодавство у сфері волонтерської діяльності складається  з Конституції України 

( 254к/96-ВР ), цього Закону, інших законів,  міжнародних договорів, згода на 

обов'язковість яких надана  Верховною Радою України, та інших нормативно-правових 

актів.   

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на  обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, встановлено  інші правила, ніж ті, що передбачені цим 

Законом, застосовуються  правила міжнародних договорів.   

Стаття 3. Реалізація державної політики у сфері волонтерської   діяльності   

1. Реалізація державної політики у сфері волонтерської  діяльності здійснюється 

Кабінетом Міністрів України, центральним  органом виконавчої влади у сфері 

волонтерської діяльності, іншими  органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування в  межах своїх повноважень.   

2. Кабінет Міністрів України:   

забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері  волонтерської діяльності;   

розробляє і реалізує державні цільові програми у сфері  волонтерської діяльності;   

спрямовує і координує роботу центрального органу виконавчої  влади у сфері 

волонтерської діяльності та інших органів виконавчої  влади щодо реалізації державної 

політики у сфері волонтерської  діяльності.   

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської  діяльності:   

реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності;   

надає в установленому цим Законом порядку юридичним особам  статус 

волонтерської організації та приймає рішення про  позбавлення волонтерської організації 

цього статусу;   

розміщує на своєму веб-сайті інформацію про волонтерські  організації, їх 

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів  зв'язку, а також, за наявності, адреси 

офіційного веб-сайту в  мережі Інтернет та електронної пошти;   

затверджує методичні рекомендації з підготовки волонтерів за  різними напрямами 

волонтерської діяльності;   

затверджує примірний зразок посвідчення волонтера;   

звертається до суду з позовом про позбавлення юридичної особи  статусу 

волонтерської організації за порушення законодавства у  сфері волонтерської діяльності;   

здійснює міжнародне співробітництво з питань волонтерської  діяльності, узагальнює 

і поширює практику роботи в цій сфері.   

Стаття 4. Доступ до інформації про волонтерську діяльність   

1. Інформація про прийняті центральним органом виконавчої  влади у сфері 

волонтерської діяльності рішення щодо надання  юридичним особам статусу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20110419
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волонтерських організацій або про  позбавлення волонтерських організацій цього статусу 

оприлюднюється  на його офіційному веб-сайті невідкладно, але не пізніше трьох  

робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.   

2. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської  діяльності у разі 

звернення до нього осіб, що виявили бажання  здійснювати волонтерську діяльність, 

волонтерів, отримувачів  волонтерської допомоги та інших осіб, в установлені законом 

строки  інформує їх про волонтерські організації, місцезнаходження цих  організацій, 

поштову адресу, номери засобів зв'язку, а також, за  наявності, адреси офіційного веб-

сайту в мережі Інтернет та  електронної пошти.   

Розділ II. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВОЛОНТЕРІВ   ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Стаття 5. Волонтерські організації, їх права та обов'язки   

1. Волонтерська організація - юридична особа, яка здійснює  свою діяльність без мети 

одержання прибутку і отримала статус  волонтерської згідно з вимогами цього Закону.   

2. Волонтерська організація забезпечує залучення волонтерів  для надання ними 

волонтерської допомоги шляхом укладання з ними  договорів про провадження 

волонтерської діяльності.   

3. Волонтерська організація може надавати волонтерську  допомогу шляхом 

залучення осіб, які перебувають з нею у трудових  відносинах або є її членами.   

4. Волонтерська організація має право:   

провадити волонтерську та іншу неприбуткову діяльність;   

залучати волонтерів для здійснення волонтерської діяльності;   

отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської  діяльності;   

використовувати у своєму найменуванні та волонтерській  діяльності слова 

"волонтерська організація";   

самостійно визначати напрями здійснення волонтерської  діяльності;   

набувати інші права, передбачені законом.   

5. Волонтерська організація зобов'язана:   

забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і  здоров'я умови надання 

волонтерської допомоги;   

здійснювати підготовку волонтерів (за необхідності);   

відшкодовувати прямі збитки, завдані волонтерською  організацією в разі 

одностороннього розірвання нею договору про  надання волонтерської допомоги, якщо 

інше не передбачено  договором;   

відшкодовувати моральну та майнову шкоду, що спричинена  внаслідок здійснення 

нею волонтерської діяльності, відповідно до  закону;   

відшкодовувати волонтерам витрати, пов'язані з наданням ними  волонтерської 

допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;   

страхувати волонтерів відповідно до Закону України "Про  страхування" ( 85/96-ВР );   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/ed20110419
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дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим  доступом;   

забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується  здійснення нею 

волонтерської діяльності.   

Стаття 6. Порядок надання та позбавлення юридичних осіб   статусу волонтерської 

організації   

1. Надання юридичній особі статусу волонтерської організації  здійснюється 

центральним органом виконавчої влади у сфері  волонтерської діяльності на підставі 

письмової заяви від імені  цієї юридичної особи.   

У заяві зазначаються: назва юридичної особи, яка бажає  отримати статус 

волонтерської організації, її місцезнаходження,  поштова адреса, номери засобів зв'язку, а 

також, за наявності,  адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти.  

До заяви також додаються витяг з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців і копія статуту  (положення) юридичної особи.   

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених  цією статтею, 

забороняється.   

Надання статусу волонтерської організації здійснюється на  безоплатній основі.   

2. Рішення про відмову в наданні юридичній особі статусу  волонтерської організації 

приймається у разі неподання інформації  та документів, визначених частиною першою 

цієї статті, або  невідповідності поданих документів вимогам цього Закону.   

3. Рішення про надання юридичній особі статусу волонтерської  організації або про 

вмотивовану відмову в наданні цього статусу  приймається не пізніше п'яти робочих днів з 

моменту подачі  відповідної заяви і надсилається юридичній особі у письмовій  формі.   

4. Юридичній особі, якій в установленому цим Законом порядку  не надано статус 

волонтерської організації, забороняється будь-яке  використання слів "волонтерська 

організація" у своєму найменуванні  та діяльності.   

5. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської  діяльності приймає 

рішення про позбавлення юридичної особи статусу  волонтерської організації на підставі 

відповідної письмової заяви  від імені цієї юридичної особи, припинення такої юридичної 

особи  або на підставі рішення суду про позбавлення її статусу  волонтерської організації 

у зв'язку з порушенням законодавства у  сфері волонтерської діяльності.   

Стаття 7. Волонтери, їх права та обов'язки   

1. Волонтер - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного  віку і здійснює 

волонтерську діяльність на добровільній та  безоплатній основі.   

Волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи  без громадянства, 

які перебувають в Україні на законних підставах,  а також громадяни України віком від 

шістнадцяти років, якщо вони  здійснюють волонтерську діяльність на території України, 

за  письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або  піклувальника.   

2. Волонтери надають волонтерську допомогу на підставі  договору про провадження 

волонтерської діяльності, укладеного з  волонтерською організацією.   

3. Волонтерськими організаціями можуть видаватися посвідчення  волонтера.   

4. Волонтер має право на:   
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належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема,  отримання повної та 

достовірної інформації про порядок та умови  здійснення волонтерської діяльності, 

забезпечення спеціальними  засобами захисту, спорядженням та обладнанням;   

забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших  лікувально-

профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з  наданням волонтерської допомоги;   

обов'язкове страхування відповідно до Закону України "Про  страхування" ( 85/96-ВР 

);   

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до  навчально-виробничої 

практики в разі її здійснення за напрямом, що  відповідає отримуваній спеціальності;   

відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської  допомоги, передбачених 

статтею 11 цього Закону;   

інші права, передбачені договором про провадження  волонтерської діяльності та 

законодавством.   

5. Волонтер зобов'язаний:   

сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені  договором про 

провадження волонтерської діяльності;   

у випадках, визначених законодавством, проходити медичний  огляд та надавати 

довідку про стан здоров'я;   

у разі необхідності проходити подальшу підготовку  (перепідготовку);   

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на  репутацію волонтера;   

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим  доступом;   

відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі  одностороннього розірвання ним 

договору про провадження  волонтерської діяльності, якщо інше не передбачено 

договором;   

відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок  здійснення ним 

волонтерської діяльності, відповідно до закону.   

Стаття 8. Отримувачі волонтерської допомоги, їх права та   обов'язки   

1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні особи, які  отримують таку 

допомогу на підставі договору про надання  волонтерської допомоги, укладеного з 

волонтерською організацією.   

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  організації, установи 

(заклади) незалежно від форм власності є  отримувачами волонтерської допомоги в разі 

укладання з  волонтерськими організаціями договору про надання волонтерської  

допомоги фізичним особам або про надання волонтерської допомоги за  напрямами 

волонтерської діяльності, що не передбачають надання  допомоги конкретним особам.   

Волонтерські організації за власної ініціативи можуть  здійснювати волонтерську 

діяльність без укладання договорів про  надання волонтерської допомоги, якщо така 

діяльність здійснюється  за напрямами, що не передбачають надання допомоги 

конкретним  особам.   

2. Отримувачі волонтерської допомоги мають право на:   

звернення за волонтерською допомогою;   
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поважливе і гуманне ставлення з боку волонтерів та  волонтерських організацій;   

вибір волонтерів та волонтерських організацій, форми надання  волонтерської 

допомоги;   

отримання інформації про свої права, обов'язки та умови  надання волонтерської 

допомоги;   

дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом;   

захист своїх прав та законних інтересів відповідно до закону.   

3. Отримувачі волонтерської допомоги зобов'язані:   

надавати волонтерам та волонтерським організаціям повну та  достовірну 

інформацію, пов'язану з наданням волонтерської  допомоги;   

не створювати додаткових ризиків для життя та здоров'я  волонтерів під час надання 

волонтерської допомоги;   

відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою в отриманні  волонтерської 

допомоги, якщо інше не передбачено договором.   

Стаття 9. Договір про провадження волонтерської діяльності   

1. За договором про провадження волонтерської діяльності одна  сторона (волонтер) 

зобов'язується за завданням другої сторони  (волонтерської організації) особисто 

безоплатно надавати  волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в  

договорі строку, а волонтерська організація зобов'язується надати  волонтеру можливість 

здійснювати волонтерську діяльність та  відшкодовувати волонтеру витрати, пов'язані з 

виконанням договору.   

2. Договір про провадження волонтерської діяльності  укладається в письмовій формі.   

3. Волонтерська організація зобов'язана застрахувати  волонтера відповідно до Закону 

України "Про страхування"  ( 85/96-ВР ) на період надання волонтерської допомоги.   

Стаття 10. Договір про надання волонтерської допомоги   

1. За договором про надання волонтерської допомоги одна  сторона (волонтерська 

організація) зобов'язана надавати на користь  іншої сторони (отримувача) визначені в 

договорі види волонтерської  допомоги шляхом залучення до виконання волонтерів 

протягом  встановленого в договорі строку, а отримувач зобов'язаний прийняти  

волонтерську допомогу.   

2. У договорі про надання волонтерської допомоги можуть бути  визначені умови 

відшкодування отримувачем витрат, пов'язаних з  наданням волонтерської допомоги, 

якщо стороною (отримувачем) за  цим договором є органи державної влади та органи 

місцевого  самоврядування, організації, установи (заклади) незалежно від форм  власності, 

в тому числі якщо волонтерська допомога надається  визначеним у договорі фізичним 

особам.   

3. Договір про надання волонтерської допомоги укладається в  письмовій формі.   

Стаття 11. Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням   волонтерської допомоги   

1. Волонтерам для провадження волонтерської діяльності  відшкодовуються витрати 

на відрядження на території України та за  кордон у межах норм відшкодування витрат на 

відрядження,  встановлених для державних службовців і працівників підприємств,  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/ed20110419
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установ та організацій, що повністю або частково утримуються  (фінансуються) за 

рахунок бюджетних коштів.   

Волонтеру відшкодовуються підтверджені документами:   

витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця  здійснення 

волонтерської діяльності;   

витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває  більше 4 годин на добу;   

витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого  населеного пункту 

для провадження волонтерської діяльності, що  триватиме більше 8 годин;   

витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер  здійснює волонтерську 

діяльність поза межами місцезнаходження  волонтерської організації;   

витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших  лікувально-

профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з  наданням волонтерської допомоги.   

2. Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї  статті, здійснюється за 

рахунок коштів волонтерських організацій.   

Стаття 12. Фінансування та витрати на забезпечення   волонтерської діяльності   

1. Залучення коштів та іншого майна для забезпечення  волонтерської діяльності 

здійснюється відповідно до законодавства.   

2. Волонтерські організації самостійно визначають напрями  використання залучених 

на забезпечення волонтерської діяльності  коштів та іншого майна, крім випадків 

цільового надання коштів та  іншого майна фізичними чи юридичними особами для 

здійснення  конкретного виду волонтерської допомоги.   

3. Якщо волонтерська організація не є благодійною  організацією, вона зобов'язана 

обліковувати кошти та інше майно,  залучені для здійснення волонтерської діяльності, на 

окремих  балансових рахунках.   

4. Витрати на забезпечення волонтерської діяльності  формуються відповідно до 

законодавства.   

5. Фінансові надходження від фізичних та юридичних осіб  використовуються на 

здійснення конкретних напрямів волонтерської  діяльності, передбачених статутом 

(положенням) волонтерської  організації.   

6. Волонтерські організації, які отримують кошти на  провадження волонтерської 

діяльності, на письмову вимогу фізичних  та юридичних осіб, які надають кошти для 

здійснення волонтерської  діяльності, зобов'язані надавати звіт про цільове використання 

цих  коштів у строки та в порядку, установлені цими особами.   

Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства у   сфері волонтерської 

діяльності   

1. Волонтери, волонтерські організації, отримувачі  волонтерської допомоги несуть 

відповідальність відповідно до  закону.   

Розділ III 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його  опублікування.   

2. Внести зміни до таких законів України:   
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1) у Законі України "Про благодійництво та благодійні  організації" ( 531/97-ВР ) 

(Відомості Верховної Ради України,  1997 р., N 46, ст. 292; 2002 р., N 32, ст. 220):   

в абзаці другому статті 1 слова "меценатство і спонсорство"  замінити словами 

"меценатство, спонсорство і волонтерська  діяльність";   

статтю 2 після частини третьої доповнити новою частиною  такого змісту:   

"Особливості здійснення волонтерської діяльності в Україні  регулюються Законом 

України "Про волонтерську діяльність".   

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;   

2) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування"  ( 85/96-ВР ) (Відомості 

Верховної Ради України, 2002 р., N 7,  ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 

44 такого змісту:   

"44) страхування життя і здоров'я волонтерів на період  надання волонтерської 

допомоги";   

3) у Законі України "Про соціальні послуги" ( 966-15 )  (Відомості Верховної Ради 

України, 2003 р., N 45, ст. 358;  2009 р., N 38, ст. 535):   

абзац сьомий статті 1 виключити;   

у статті 17:   

у частині другій слова "діяльність яких регулюється  відповідним положенням, яке 

затверджується Кабінетом Міністрів  України" виключити;   

доповнити частиною четвертою такого змісту:   

"Особливості здійснення волонтерської діяльності в Україні  регулюються Законом 

України "Про волонтерську діяльність";   

4) пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України  "Про організацію та 

проведення фінальної частини чемпіонату Європи  2012 року з футболу в Україні" ( 962-

16 ) (Відомості Верховної  Ради України, 2009 р., N 44, ст. 656) доповнити абзацом другим  

такого змісту:   

"Установити, що на період дії цього Закону юридична особа,  уповноважена УЄФА на 

здійснення організаційних заходів та  проведення чемпіонату, користується правами та 

обов'язками  волонтерської організації, передбаченими Законом України "Про  

волонтерську діяльність";   

5) частину шосту статті 49 Закону України "Про фізичну  культуру і спорт" ( 3808-12 ) 

(Відомості Верховної Ради України,  2010 р., N 7, ст. 50) виключити.   

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня  набрання чинності цим 

Законом:   

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим  Законом;   

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими  центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових  актів, що суперечать цьому Закону.     

Президент України  В.ЯНУКОВИЧ   

м. Київ, 19 квітня 2011 року   N 3236-VI 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/531/97-%D0%B2%D1%80/ed20110419
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/ed20110419
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15/ed20110419
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/962-16/ed20110419
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/962-16/ed20110419
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/ed20110419
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Указ Президента України  

«Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» 

(від 24.03.2012 №212/2012) 
 

З метою створення сприятливих умов для дальшого розвитку в Україні 

громадянського суспільства, запровадження ефективного механізму взаємодії його 

інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах 

партнерства і взаємної відповідальності, забезпечення здійснення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, керуючись частиною третьою статті 106 Конституції 

України, по ст ан ов ля ю:  

1. Затвердити такі, що додаються: 

Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні; 

План першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні. 

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність 

із цим Указом. 

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ 

м. Київ  24 березня 

2012 року  № 212/2012 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  Указом 

Президента України  від 24 березня 2012 

року № 212/2012 

 

СТРАТЕГІЯ  державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні 

Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні (далі - Стратегія) спрямована на реалізацію принципів, пріоритетів, завдань 

державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства. Стратегія визначає 

концептуальні, взаємодоповнювальні напрями діяльності органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування щодо створення належних умов для розвитку 

громадянського суспільства. 

Стратегія спрямована на утвердження громадянського суспільства як гарантії 

демократичного розвитку держави, запровадження громадського контролю за діяльністю 

влади, забезпечення незалежної діяльності інститутів громадянського суспільства, 

посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень, створення умов для 

забезпечення широкого представництва інтересів громадян в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій із громадськістю 

з важливих питань життя суспільства і держави. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120324/paran2123#n2123
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120324/paran2123#n2123
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/212/2012/print1337281113589389#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/212/2012/print1337281113589389#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/212/2012/print1337281113589389#n139
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/212/2012/print1337281113589389#n139
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1. Загальні положення 

За Конституцією Україна є демократичною, соціальною, правовою державою; права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; 

держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави. Основний Закон України, закріплюючи 

права і свободи людини і громадянина, визначає невичерпність конституційних прав і 

свобод. 

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства виходить, зокрема, 

з необхідності утвердження та забезпечення прав і свобод людини, гарантії яких 

закріплені у фундаментальних міжнародних документах, насамперед Загальній декларації 

прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та відповідних 

протоколах до неї, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, Конвенції про доступ 

до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля, інших міжнародних документах у цій сфері. 

Стратегія виходить із розуміння громадянського суспільства та його інституцій як 

такого стану суспільства, в якому вільно реалізуються основоположні права і свободи 

людини і громадянина через різноманітні форми публічної громадської активності та 

самоорганізації. 

Держава і громадянське суспільство в рамках демократичного устрою заінтересовані 

в діалозі та партнерстві, підвищенні ефективності взаємодії. Без розвиненого 

громадянського суспільства, зокрема без створення належних умов для забезпечення 

свободи думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань, свободи об'єднань, 

свободи зборів, участі громадян в управлінні державними справами та місцевому 

самоврядуванні, держава не створить можливостей для забезпечення функціонування 

різних моделей демократії участі, що у поєднанні з безпосередньою та представницькою 

демократією є умовою успішної модернізації, європейської інтеграції та сталого розвитку. 

Україною за роки незалежності зроблені певні кроки до розвитку та зміцнення 

громадянського суспільства. 

Регулювання окремих складових політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства забезпечено, зокрема, Законами України «Про об'єднання громадян», «Про 

соціальний діалог в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

інформацію», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про молодіжні та 

дитячі громадські організації», «Про організації роботодавців», «Про органи 

самоорганізації населення», «Про професійних творчих працівників та творчі 

спілки», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про волонтерську діяльність», 

«Про свободу совісті та релігійні організації», «Про соціальні послуги», «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Процес законодавчого забезпечення у цій сфері в останні роки також має позитивну 

тенденцію. Так, у 2010 - 2011 роках прийнято Закони України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики», «Про доступ до публічної інформації», «Про безоплатну правову 

допомогу», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року», внесено зміни до Закону України «Про інформацію». Цими актами 

визначено, зокрема, засади внутрішньої політики України у сферах розбудови 

державності, формування інститутів громадянського суспільства, порядок забезпечення 

права кожного на доступ до інформації суб'єктів владних повноважень, державні гарантії 

щодо надання безоплатної правової допомоги. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2460-12/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/281-14/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/281-14/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2436-14/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2625-14/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2625-14/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/531/97-%D0%B2%D1%80/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/987-12/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/ed20120324
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035-р 

схваленоКонцепцію сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського 

суспільства. На реалізацію її положень органами виконавчої влади видано низку 

відповідних нормативно-правових актів. Реалізовуючи державну політику у сфері 

розвитку демократії участі, Кабінет Міністрів України 3 листопада 2010 року видав 

постанову № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики», якою затвердив Порядок проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики. 

Проте аналіз розвитку громадянського суспільства в Україні свідчить про наявність 

комплексу проблем, що є актуальними як для суспільства, так і для держави: 

зберігаються тенденції до непрозорості, закритості та забюрократизованості в 

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування замість 

налагодження ефективного діалогу з суспільством; 

недосконалість чинного законодавства створює штучні бар'єри для утворення та 

діяльності інститутів громадянського суспільства; 

механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики 

належним чином не реалізовуються; 

податкове навантаження не стимулює діяльність і розвиток інститутів громадянського 

суспільства та їх підтримку вітчизняними благодійними організаціями; 

більшість інститутів громадянського суспільства не має доступу до державної 

фінансової підтримки та вітчизняної благодійної підтримки; 

потенціал інститутів громадянського суспільства щодо надання соціальних послуг 

населенню не використовується. 

Діяльність інститутів громадянського суспільства характеризується недостатнім 

рівнем їх інституційної, фінансової та кадрової спроможності. 

Як підсумок, вітчизняними та міжнародними неурядовими організаціями фіксується 

низький рівень суспільно значущої добровільної активності громадян. 

Позитивні приклади налагодження ефективної співпраці між органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства є 

поодинокими, а не системною практикою. Рівень взаємної довіри між владою, 

підприємницькими колами та інститутами громадянського суспільства є низьким, що 

проявляється у відчуженості замість солідарної відповідальності за стан суспільного 

розвитку. 

Низький рівень усвідомлення громадянами механізмів демократії участі та 

самоорганізації у процесі розв'язання суспільних проблем зумовлений відсутністю 

усталеної демократичної практики. Перешкодами розвитку є також несформована 

громадянська культура, низький рівень усвідомлення суспільством таких базових понять, 

як «громадянське суспільство», «демократія», «верховенство права», розуміння принципу 

поділу влади, узгодження інтересів, толерантності та пошуку консенсусу, 

багатоконфесійності і поваги до прав меншин. Досить високим є й рівень суспільної 

підтримки патерналістського характеру держави. 

Процеси розвитку громадянського суспільства на шляху утвердження демократії 

також потребують повноцінного законодавчого забезпечення з обов'язковим урахуванням 

міжнародних стандартів у цій сфері, зокрема Рекомендацій Ради Європи щодо правового 

статусу неурядових організацій в Європі, та кращих європейських практик. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1035-2007-%D1%80/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1035-2007-%D1%80/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF/ed20120324
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Із цією метою ініціюється комплексний підхід до реалізації державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства шляхом затвердження Стратегії. 

2. Мета та стратегічні пріоритети державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні 

Метою державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

є створення більш сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і 

свобод людини і громадянина, дальше становлення громадянського суспільства на засадах 

безпосередньої, представницької демократії, широкого впровадження форм демократії 

участі, самореалізації та самоорганізації громадян. 

Стратегічними пріоритетами державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні є: 

сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності 

суспільству органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 

зростання соціального капіталу для підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії у 

суспільстві; 

створення сприятливих умов для утворення та функціонування інститутів 

громадянського суспільства; 

забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації 

державної, регіональної політики, зокрема, шляхом створення умов для забезпечення 

широкого ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади та 

органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із 

громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави; 

запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського 

суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію; 

сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим формам громадської 

активності та громадянської культури. 

Розбудова громадянського суспільства в Україні має орієнтуватися на європейські 

стандарти забезпечення та захисту прав і свобод людини, зокрема впровадження практики 

належного врядування, доброчесності, відкритості, прозорості та підзвітності інститутів 

влади, створення умов для різноманіття суспільних інтересів, у тому числі економічних, 

екологічних, соціальних, культурних, релігійних, територіальних тощо, і форм їх 

вираження (громадські ініціативи, суспільні рухи, асоціації, об'єднання). 

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства має бути 

спрямована на вдосконалення правових механізмів та практики демократії участі. Тільки 

через активну участь у суспільних процесах у людини формуються відповідні цінності, 

тип поведінки щодо необхідності участі у громадському житті. 

Демократія участі є інструментом, який сприятиме розвитку існуючих форм 

безпосередньої і представницької демократії та має стати основою суспільного розвитку. 

Влада повинна створити умови для повноцінного забезпечення та стимулювання 

громадської активності, зокрема, шляхом забезпечення відкритості і прозорості своєї 

діяльності, залучення громадян та їх об'єднань до формування і реалізації політики на всіх 

рівнях. 
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Гармонійне поєднання громадського впливу на прийняття рішень та контролю за 

діяльністю влади має підвищити рівень суспільної компетентності і довіри до влади, стати 

гарантією становлення демократії в Україні. 

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні має бути 

спрямована на використання можливостей громадянського суспільства, зокрема, щодо 

забезпечення неконфліктних відносин в етнонаціональній, культурній та конфесійній 

сферах, соціального міжсекторального партнерства між владою, бізнесом та інститутами 

громадянського суспільства, створення умов для безпосереднього залучення до 

підготовки управлінських рішень заінтересованих суспільних груп, що сприятиме 

забезпеченню в державі суспільної злагоди, соціального миру, сталого розвитку та 

стабільності. 

3. Принципи державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні 

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

грунтується на принципах: 

пріоритету прав і свобод людини; верховенства права; рівності та недискримінації; 

взаємної відповідальності держави і громадянського суспільства за вирішення завдань 

розвитку суспільства та держави; відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування під час здійснення ними своїх повноважень; 

партнерства та конструктивної взаємодії держави і громадянського суспільства; 

стимулювання громадської активності; залучення інститутів громадянського суспільства 

до формування та реалізації державної політики, у тому числі державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства, на всіх рівнях; невтручання органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в діяльність інститутів 

громадянського суспільства, у тому числі засобів масової інформації, за винятком 

випадків, установлених законом. 

4. Завдання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Україні та шляхи їх реалізації 

Завданнями реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні є: 

приведення національного законодавства щодо діяльності інститутів громадянського 

суспільства у відповідність з європейськими стандартами; 

конституційне закріплення в рамках процесу модернізації Конституції 

України інститутів громадянського суспільства, основ їх взаємодії з органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування; 

сприяння становленню та розвитку мережі інститутів громадянського суспільства у 

багатоманітності їх форм; 

налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

забезпечення участі громадянського суспільства та його інститутів у процесах 

формування і реалізації державної, регіональної політики; 

впровадження європейських підходів до питань делегування інститутам 

громадянського суспільства окремих функцій держави щодо реалізації державної 

політики в гуманітарній та соціальній сферах; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120324
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забезпечення умов для активізації участі громадян у процесі підготовки та прийняття 

управлінських рішень, здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема, щодо запобігання 

та протидії корупції, підвищення прозорості діяльності цих органів; 

підтримка різноманітних форм місцевої демократії; 

укорінення громадянської культури та суспільної практики волонтерства і 

благодійництва, забезпечення сприятливих умов для їх розвитку; 

створення системи ресурсного забезпечення сталої діяльності інститутів 

громадянського суспільства; 

підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування культури гендерної 

рівності, подолання стереотипів щодо ролі та місця чоловіків і жінок у суспільстві. 

Реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні щодо вдосконалення правового регулювання порядку утворення та діяльності 

інститутів громадянського суспільства передбачає: 

спрощення процедур та скорочення строків реєстрації інститутів громадянського 

суспільства (громадські, благодійні організації, органи самоорганізації населення тощо); 

забезпечення права іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб приватного 

права на свободу об'єднання та заснування і участі в організаціях за професійною 

ознакою; 

надання інститутам громадянського суспільства права здійснювати свою діяльність на 

всій території України; 

запровадження європейських механізмів контролю органів виконавчої влади за 

діяльністю інститутів громадянського суспільства; 

унормування питання щодо безпосереднього здійснення інститутами громадянського 

суспільства господарської діяльності з метою виконання статутних завдань; 

удосконалення процедур проведення місцевих референдумів, мирних зібрань, 

загальних зборів (конференцій), громадських слухань членів територіальної громади за 

місцем проживання; 

удосконалення правового статусу органів самоорганізації населення, встановлення 

гарантій їх діяльності; 

адаптацію законодавства України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків до законодавства Європейського Союзу; 

створення належних умов для участі молодих громадян через молодіжні громадські 

організації та об'єднання у розробленні і реалізації державної молодіжної політики та 

програм, що стосуються молоді. 

Реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні щодо забезпечення організаційних умов для участі громадськості у формуванні та 

реалізації політики на всіх рівнях і здійсненні громадського контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування передбачає: 

запровадження проведення систематичних консультацій з громадськістю у процесі 

прийняття рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

завчасного оприлюднення проектів відповідних актів на офіційних веб-сайтах цих органів, 

використання інших механізмів взаємодії; 
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сприяння роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів при 

органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, удосконалення 

механізмів їх взаємодії з консультативно-дорадчими органами, зокрема, шляхом 

розроблення пропозицій щодо внесення змін до Типового регламенту діяльності місцевої 

державної адміністрації та до чинних регламентів органів виконавчої влади; 

створення умов для проведення громадських експертиз діяльності органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, громадських антикорупційних експертиз 

проектів нормативно-правових актів та забезпечення врахування їх рекомендацій; 

здійснення методичної підтримки та підвищення організаційної спроможності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації процедур 

залучення громадськості до формування і реалізації державної, регіональної політики; 

розвиток механізмів електронного урядування та електронної демократії; 

розвиток механізмів соціального партнерства між владою, бізнесом та інститутами 

громадянського суспільства; 

сприяння залученню інститутів громадянського суспільства до соціального діалогу з 

питань, які не можуть бути вирішені в рамках трипартизму, вдосконалення механізмів 

демократії участі у сфері трудових відносин; 

удосконалення порядку участі інститутів громадянського суспільства у прийнятті 

рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, у діяльності 

громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів; здійснення органами 

виконавчої влади моніторингу громадської думки з питань їх діяльності; 

урегулювання питання щодо обов'язковості прийняття органами місцевого 

самоврядування статутів територіальних громад, в яких передбачаються правові 

механізми здійснення права членів територіальних громад на реалізацію форм місцевої 

демократії (загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, органи 

самоорганізації населення тощо); 

удосконалення умов для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, публічності всіх етапів підготовки 

і прийняття ними рішень, оприлюднення проектів рішень, доступу до інформації про 

діяльність та рішення зазначених органів. 

Реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні щодо створення економічних стимулів для стабільного функціонування інститутів 

громадянського суспільства та зміцнення їх економічного потенціалу передбачає: 

ефективне застосування та вдосконалення механізмів податкового стимулювання 

діяльності інститутів громадянського суспільства шляхом запровадження європейських 

стандартів у визначенні податкового режиму для них; 

удосконалення порядку залучення інститутів громадянського суспільства до надання 

соціальних послуг за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів; 

сприяння впровадженню механізмів соціального замовлення з урахуванням кращого 

вітчизняного та європейського досвіду; 

запровадження єдиної методики визначення пріоритетів державної фінансової 

підтримки інститутів громадянського суспільства; 
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запровадження єдиного порядку розподілу коштів для державної фінансової 

підтримки програм та проектів інститутів громадянського суспільства на конкурсній 

основі; 

удосконалення порядку залучення інститутів громадянського суспільства до 

розроблення та реалізації місцевих цільових програм; 

запровадження обов'язкового планування у Державному бюджеті України видатків на 

державну фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства; 

забезпечення державного моніторингу та оцінки проектів і заходів, здійснюваних 

інститутами громадянського суспільства за рахунок коштів Державного бюджету України 

та місцевих бюджетів, на основі публічного відпрацювання критеріїв такої оцінки. 

Реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні щодо підтримки волонтерства та благодійництва передбачає: 

розвиток волонтерського руху та його дерегуляцію з урахуванням кращої світової 

практики; 

запровадження нових інструментів для здійснення як громадянами, так і юридичними 

особами благодійної діяльності, зокрема ендавментів, благодійних сервітутів, права 

благодійних організацій отримувати благодійну спадщину та ставати виконавцями 

заповітів для реалізації благодійних програм; 

удосконалення механізмів контролю за цільовим використанням коштів і майна, 

переданих на благодійні цілі; 

підтримку суб'єктів господарювання та громадян, які надають фінансову допомогу чи 

здійснюють добровільні пожертвування інститутам громадянського суспільства для 

розв'язання проблем, що мають важливе суспільне значення; 

здійснення необхідних заходів щодо прискорення процесу приєднання України до 

Європейської конвенції про довгострокову волонтерську службу. 

Реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні щодо підвищення рівня громадянської та правової культури передбачає: 

надання населенню правових консультацій з питань створення та правового 

регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства; 

сприяння участі осіб з особливими потребами в діяльності інститутів громадянського 

суспільства, впровадження соціальної моделі інвалідності; 

запровадження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах навчальних курсів з 

питань розвитку громадянського суспільства в Україні; 

сприяння проведенню органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації 

населення просвітницьких заходів щодо поширення інформації про можливості місцевої 

демократії; 

забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у поширенні ідеї 

нетерпимості до проявів корупції, у пропагуванні переваг правомірного способу 

поведінки в усіх сферах суспільного життя; 

активізацію комплексних заходів правової освіти громадян, популяризацію серед 

населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства. 

5. Механізми реалізації Стратегії 
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Заходи щодо реалізації Стратегії, органи, відповідальні за їх виконання, та строки 

виконання цих заходів визначаються у Плані першочергових заходів щодо реалізації 

Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

(далі - План першочергових заходів), а також у щорічних планах із реалізації Стратегії 

(далі - щорічні плани), які затверджуються Президентом України за поданням 

Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства (далі - Координаційна 

рада). 

Реалізація положень Стратегії, виконання Плану першочергових заходів, щорічних 

планів, моніторинг та оцінка стану їх виконання здійснюються органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбаченіКонституцією та законами України. Органи виконавчої влади під час 

розроблення та реалізації нормативно-правових актів, програм, планів та окремих заходів 

керуються Стратегією. 

Моніторинг та оцінка стану виконання Плану першочергових заходів, щорічних 

планів, аналізування ефективності реалізації Стратегії, підготовка пропозицій щодо 

актуалізації її положень, коригування Плану першочергових заходів, щорічних планів 

покладаються на Координаційну раду. 

Інститути громадянського суспільства беруть участь у реалізації Стратегії, зокрема, 

шляхом: 

членства в Координаційній раді; 

подання Координаційній раді, органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування пропозицій щодо реалізації Стратегії; 

залучення їх органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до 

виконання заходів із реалізації Стратегії; 

здійснення моніторингу, оцінки та громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Стратегії, 

виконання Плану першочергових заходів, щорічних планів. 

Органи виконавчої влади створюють умови для здійснення громадського моніторингу 

та оцінки стану реалізації Стратегії, виконання Плану першочергових заходів, щорічних 

планів. 

В органах виконавчої влади функції із забезпечення реалізації Стратегії здійснюються 

структурними підрозділами, відповідальними за взаємодію з громадськістю. 

Наукове супроводження реалізації Стратегії здійснюється Національним інститутом 

стратегічних досліджень із залученням у разі потреби інших наукових установ, 

неурядових аналітичних центрів. 

Національний інститут стратегічних досліджень із залученням представників 

інститутів громадянського суспільства готує та подає на розгляд Координаційної ради 

щорічну доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Результати аналізу ефективності реалізації Стратегії, загального моніторингу та 

оцінки стану виконання Плану першочергових заходів, щорічних планів, щорічна 

доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні можуть бути підставою 

для актуалізації положень Стратегії, коригування Плану першочергових заходів, щорічних 

планів, прискорення здійснення відповідних заходів. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20120324
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6. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії 

Стратегія реалізується за рахунок бюджетних коштів, а також інших джерел, не 

заборонених законом. 

7. Очікувані результати 

Короткостроковими очікуваними результатами виконання Стратегії до 2015 року є: 

створення сприятливих законодавчих, фінансових, податкових та організаційних умов 

для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства; 

забезпечення інституційної спроможності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства. 

Довгостроковими очікуваними результатами виконання Стратегії до 2020 року є: 

переважне забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування; 

підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства; 

забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації 

державної, регіональної політики, створення умов для забезпечення широкого 

ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади та органах 

місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із 

громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави; 

запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського 

суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію; 

забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та організаційних умов 

для здійснення благодійної, волонтерської діяльності, інших форм громадської активності, 

підвищення рівня громадянської культури; 

підвищення якості та адресності соціальних послуг шляхом залучення до їх надання 

інститутів громадянського суспільства. 

Глава 

Адміністрації  Президента України 
 С.ЛЬОВОЧКІН 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  Указом 

Президента України  від 24 березня 2012 

року № 212/2012 

 

ПЛАН  першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

1. З метою належної реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, 

приведення у відповідність з європейськими стандартами національного законодавства 

щодо діяльності інститутів громадянського суспільства, зокрема в частині спрощення 

процедур їх реєстрації, запровадження європейських механізмів контролю за діяльністю 
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інститутів громадянського суспільства, забезпечення їх сталого функціонування, сприяння 

розвитку місцевої демократії: 

1) забезпечення за участю Координаційної ради з питань розвитку громадянського 

суспільства супроводження у Верховній Раді України проектів законів України: 

про громадські організації (реєстр. № 7262-1); 

 Міністерство юстиції України 

Термін - до прийняття Закону 

про благодійництво і благодійні організації (реєстр. № 6343); 

 Міністерство культури України 

Термін - до прийняття Закону 

про порядок організації і проведення мирних заходів (реєстр. № 2450) з урахуванням 

рекомендацій Венеціанської Комісії та законопроекту Комісії зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права про свободу мирних зібрань; 

 Міністерство юстиції України 

Термін - до прийняття Закону 

про місцевий референдум (реєстр. № 7082); 

 Міністерство юстиції 

України,  Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

Термін - до прийняття Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення (реєстр. № 3654); 

 Міністерство юстиції України 

Термін - до прийняття Закону 

2) підготовка та подання в установленому порядку проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція), 

в якому передбачити, зокрема, вдосконалення правового регулювання процедур 

проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем 

проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації 

населення; 

 Координаційна рада з питань розвитку 

громадянського суспільства,  Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

Термін - вересень 2012 року 

3) підготовка та подання в установленому порядку проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового 

регулювання процедур консультацій з громадськістю в процесі підготовки проектів 

нормативно-правових актів; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2625-14/ed20120324
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 Координаційна рада з питань розвитку 

громадянського суспільства,  Міністерство 

юстиції України 

Термін - вересень 2012 року 

4) підготовка та подання в установленому порядку проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

вдосконалення механізму забезпечення гарантій залучення громадськості до прийняття 

рішень органами місцевого самоврядування; 

 Кабінет Міністрів України 

Термін - вересень 2012 року 

5) підготовка та подання узагальненої інформації щодо фінансової підтримки 

діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджетів, у тому числі щодо додержання Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та 

творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049; 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського суспільства 

Термін - вересень 2012 року 

6) удосконалення Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, передбачивши розширення сфери 

застосування конкурсів для визначення отримувачів фінансової підтримки; 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського суспільства 

Термін - вересень 2012 року 

7) узагальнення і подання інформації щодо надання фінансової підтримки за рахунок 

місцевих бюджетів громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, 

молодіжним і дитячим громадським організаціям; 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського суспільства 

Термін - грудень 2012 року 

8) підготовка проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

Українищодо надання об'єднанням громадян на конкурсних засадах фінансової підтримки 

для виконання завдань державної, регіональної політики; 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського суспільства 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20120324
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Термін - вересень 2012 року 

9) підготовка та внесення пропозицій щодо запровадження механізму державного 

замовлення на надання об'єднанням громадян соціальних послуг на конкурсних засадах. 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського суспільства 

Термін - жовтень 2012 року 

2. З метою підвищення ефективності взаємодії держави з інститутами громадянського 

суспільства і забезпечення умов їх співпраці на засадах партнерства та 

взаємовідповідальності: 

1) розроблення і внесення в установленому порядку проектів регіональних цільових 

програм сприяння розвитку громадянського суспільства; 

 Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласні, Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації 

Термін - грудень 2012 року 

2) підготовка і подання узагальненої інформації про створення та діяльність 

громадських рад, утворених при центральних і місцевих органах виконавчої влади, 

пропозицій щодо комплексу системних заходів з удосконалення їх роботи, у тому числі в 

частині вдосконалення правового регулювання процедур взаємодії громадських рад та 

органів виконавчої влади; 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського суспільства 

Термін - червень 2012 року 

3) підготовка і подання узагальненої інформації щодо участі молодіжних громадських 

організацій та їх об'єднань у розробленні, здійсненні державної молодіжної політики, 

програм, що стосуються молоді, та пропозицій щодо активізації діяльності цих 

організацій, об'єднань у здійсненні державної молодіжної політики, участі у програмах, 

що стосуються молоді; 

 Кабінет Міністрів України,  центральні 

органи виконавчої влади,  Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська, Севастопольська міські державні 

адміністрації 

Термін - серпень 2012 року 

4) аналіз практики діяльності структурних підрозділів органів виконавчої влади, 

відповідальних за зв'язки з громадськістю, за результатами такого аналізу вжиття 

додаткових заходів щодо вдосконалення їх діяльності, належного, в тому числі 

організаційно-технічного та кадрового, забезпечення; 

 Кабінет Міністрів України,  центральні 

органи виконавчої влади,  Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська, Севастопольська міські державні 
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адміністрації 

Термін - липень 2012 року 

5) розроблення та запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із громадськістю у процесі 

формування і реалізації державної, регіональної політики; 

 Національне агентство України з питань 

державної служби 

Термін - червень 2012 року 

6) запровадження проведення оцінки результатів діяльності органів виконавчої влади, 

їх структурних підрозділів за напрямом «робота з громадськістю»; 

 Кабінет Міністрів України 

Термін - жовтень 2012 року 

7) розроблення і запровадження допоміжних (сателітних) рахунків національних 

рахунків, які дадуть змогу вести окремі облік, моніторинг та оцінку статистичних даних 

про інститути громадянського суспільства, що діють у всіх інституційних секторах; 

 Державна служба статистики України 

Термін - серпень 2012 року 

8) підготовка і проведення міжнародної науково-практичної конференції з питань 

впровадження європейських стандартів щодо взаємодії органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, а також 

наукових конференцій і круглих столів з питань розвитку громадянського суспільства; 

 Національний інститут стратегічних 

досліджень,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського суспільства 

Термін - грудень 2012 року 

9) проведення оцінки стану імплементації вимог Конвенції про доступ до інформації, 

участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 

стосуються довкілля. 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського 

суспільства,  Міністерство екології та 

природних ресурсів України 

Термін - листопад 2012 року 

3. З метою впровадження практики волонтерства, забезпечення сприятливих умов для 

його розвитку: 

1) підготовка та надання інформації щодо стану виконання Закону України «Про 

волонтерську діяльність» і пропозицій стосовно його вдосконалення; 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20120324
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17/ed20120324
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розвитку громадянського 

суспільства,  Міністерство культури 

України,  Міністерство соціальної політики 

України,  Державна служба молоді та спорту 

України 

Термін - червень 2012 року 

2) опрацювання питань щодо розроблення державної цільової програми розвитку 

волонтерської діяльності, зокрема, стосовно: 

сприяння проведенню заходів національного значення, спрямованих на 

популяризацію волонтерського руху, визнання праці та суспільних досягнень волонтерів, 

проведення щорічного конкурсу «Волонтер року»; 

соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної 

профілактики, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища, 

збереження культурної спадщини; 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського 

суспільства,  Міністерство соціальної політики 

України,  Державна служба молоді та спорту 

України,  Міністерство культури України 

Термін - серпень 2012 року 

3) опрацювання питань стосовно розроблення державних цільових програм щодо 

розвитку інформаційного простору у сферах забезпечення доступу до інформації для 

людей із особливими потребами, захисту дітей від впливу шкідливої інформації, що 

передається засобами масової інформації, сприяння розвитку вітчизняних теле- та 

радіопрограм для дітей та юнацтва. 

 Кабінет Міністрів України  за участю 

Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 

Термін - вересень 2012 року 

4. Підготовка з метою розвитку соціального партнерства між владою, бізнесом і 

громадянським суспільством та внесення пропозицій щодо впровадження механізмів 

налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та інститутами громадянського суспільства, суб'єктами господарювання. 

 Кабінет Міністрів 

України,  Координаційна рада з питань 

розвитку громадянського суспільства 

Термін - вересень 2012 року 

5. Для підвищення рівня громадянської та правової культури: 

1) забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях 

поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг 

правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя; 

 Кабінет Міністрів України,  центральні 

органи виконавчої влади,  Рада міністрів 
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Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська, Севастопольська міські державні 

адміністрації 

Термін - грудень 2012 року 

2) розроблення методичних матеріалів щодо запровадження в загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах навчальних курсів з питань розвитку громадянського 

суспільства в Україні; 

 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України 

Термін - вересень 2012 року 

3) розроблення та запровадження на регіональному рівні комплексних заходів 

правової освіти громадян, зокрема з метою популяризації серед населення участі громадян 

у діяльності інститутів громадянського суспільства. 

 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська, Севастопольська міські державні 

адміністрації 

Термін - грудень 2012 року 

Глава 

Адміністрації  Президента України 
 С.ЛЬОВОЧКІН 
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Указ Президента України  

«Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» 

(від 31.07.2004 № 854/2004) 
 

З метою зміцнення гарантій реалізації громадянами  конституційного права на участь 

в управлінні державними справами,  утвердження в Україні народовладдя, розвитку 

громадянського  суспільства п о с т а н о в л я ю:   

1. Визнати створення ефективних організаційних та правових  умов для всебічної 

реалізації громадянами конституційного права на  участь в управлінні державними 

справами, забезпечення відкритості  діяльності органів виконавчої влади, врахування 

громадської думки  у процесі підготовки та організації виконання їх рішень,  підтримання 

постійного діалогу з усіма соціальними групами  громадян, створення можливостей для 

вільного та об'єктивного  висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової 

інформації  пріоритетними завданнями Кабінету Міністрів України, центральних  та 

місцевих органів виконавчої влади.   

2. Кабінету Міністрів України:   

здійснити додаткові заходи, спрямовані на запровадження більш  ефективних форм 

роботи органів виконавчої влади з громадськістю у  процесі формування та реалізації 

державної політики;  

розробити і затвердити Порядок проведення консультацій з  громадськістю з питань 

формування та реалізації державної  політики;  

забезпечити створення у двомісячний строк рад при Кабінеті  Міністрів України, 

міністерствах, інших центральних органах  виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим,  місцевих державних адміністраціях для здійснення координації  

заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з  громадськістю з питань 

формування та реалізації державної  політики, залучивши до роботи в них представників 

об'єднань  громадян, органів місцевого самоврядування та засобів масової  інформації, 

затвердити відповідні положення про такі ради,  створити необхідні умови для їх роботи;   

організувати з використанням засобів масової інформації  широке роз'яснення вимог 

законодавства щодо участі громадян в  управлінні державними справами, проведення 

консультацій з  громадськістю, гласності та відкритості діяльності органів  державної 

влади, їх значення для належного формування та  ефективної реалізації державної 

політики.   

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,  Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та  Севастопольській міським 

державним адміністраціям:  

ужити заходів, спрямованих на розвиток партнерських відносин  та поглиблення 

співробітництва між органами державної влади,  органами місцевого самоврядування та 

громадськістю, забезпечення  всебічної підтримки суспільно значущих громадських 

ініціатив;  

активізувати проведення з використанням засобів масової  інформації діалогу 

керівників органів виконавчої влади з  громадськістю, передбачивши, зокрема, 

обговорення проектів  найважливіших рішень та роз'яснення прийнятих органами 

державної  влади рішень з представниками соціальних груп, права і законні  інтереси яких 

вони зачіпають;   
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передбачати в установленому порядку щороку під час  розроблення проекту 

Державного бюджету України та місцевих  бюджетів кошти на фінансування заходів, 

пов'язаних із залученням  громадян та їх об'єднань до формування та реалізації державної  

політики, проведенням з метою вивчення громадської думки  відповідних соціологічних і 

наукових досліджень, моніторингу  засобів масової інформації;   

активізувати роботу комісій, робочих груп та інших  консультативних і дорадчих 

органів, утворених органами виконавчої  влади, забезпечити більш широке залучення 

громадськості до такої  роботи.   

4. Міністерству освіти і науки України, Головному управлінню  державної служби 

України разом із міністерствами, іншими  центральними органами виконавчої влади, у 

сфері управління яких  перебувають навчальні заклади, Національною академією 

державного  управління при Президентові України забезпечити у процесі  підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за  напрямом "Державне управління" 

більш глибоке вивчення сучасних  комунікативних технологій, методів залучення 

громадськості до  участі у формуванні та реалізації державної політики, аналізу  

громадської думки та проведення моніторингу засобів масової  інформації.   

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України із  залученням 

Національної академії державного управління при  Президентові України з метою 

повнішого врахування громадської  думки у процесі формування та реалізації державної 

політики  розробити у місячний строк рекомендації для центральних та  місцевих органів 

виконавчої влади щодо порядку опрацювання  пропозицій, висвітлюваних у засобах 

масової інформації, а також  одержаних під час проведення консультацій з громадськістю.   

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити  додаткових заходів для 

розширення участі громадян та їх об'єднань  в обговоренні та вирішенні важливих питань 

місцевого значення.     

Президент України  Л.КУЧМА   

м. Київ, 31 липня 2004 року   N 854/2004 
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Постанова Верховної Ради України  

«Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих 

засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, 

видавництв, книгарень, підприємств з розповсюдження книг та преси» 

(від 16.01.2009 № 901-VI) 
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.374 )  

  

 

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР  

 N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }  

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР  

 N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.562 }  

  

 

Зважаючи на те, що сьогодні у м. Києві та інших регіонах  України відбувається 

виселення редакцій друкованих засобів масової  інформації, закладів культури, у тому 

числі бібліотек, видавництв,  книгарень, підприємств книгорозповсюдження з приміщень, 

які вони  займали на законних підставах упродовж десятків років, та з метою  розвитку 

вітчизняної книговидавничої справи, створення сприятливих  умов для друкованих 

засобів масової інформації, закладів культури,  суб'єктів господарювання, що 

спеціалізуються на виданні,  виготовленні та розповсюдженні книговидавничої продукції, 

Верховна  Рада України п о с т а н о в л я є:   

1. Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування  тимчасово, до 

схвалення відповідного закону:   

припинити прийняття рішень та призупинити виконання раніше  прийнятих рішень 

про виселення редакцій друкованих засобів масової  інформації, закладів культури, у тому 

числі бібліотек, видавництв,  книгарень, підприємств з розповсюдження книг та преси із 

займаних  ними на законних підставах приміщень державної та комунальної  власності, а 

також про знесення існуючих кіосків з продажу  друкованих засобів масової інформації; { 

Абзац пункту 1 в редакції  Постанови ВР N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }   

не допускати практики безпідставного розірвання чи припинення  договорів оренди з 

редакціями друкованих засобів масової  інформації, закладами культури, у тому числі 

бібліотеками,  видавництвами, книгарнями, підприємствами з розповсюдження книг та  

преси, а також закріпити за ними переважне право на укладення  договору оренди на 

новий строк. { Абзац пункту 1 із змінами,  внесеними згідно з Постановою ВР N 1271-VI ( 

1271-17 ) від  15.04.2009 }   

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:   

затвердити нормативи мінімального забезпечення громадян  кіосками з продажу 

друкованих засобів масової інформації (преси) у  розрахунку на одну тисячу мешканців та 

книготорговельними  послугами в кожній адміністративно-територіальній одиниці; { 

Абзац  пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 1271-VI  ( 1271-17 ) від 

15.04.2009 }   

розробити порядок розміщення книжкових магазинів у будівлях  державної власності, 

а також кіосків з продажу друкованих засобів  масової інформації (преси) на земельних 

ділянках у розрахунку на  одну тисячу мешканців та встановлення пільгових ставок 

орендної  плати за наймання у будівлях державної власності площ, які  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1271-17/ed20090415
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1271-17/ed20090415
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1271-17/ed20090415
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1271-17/ed20090415
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1271-17/ed20090415
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використовуватимуться для продажу книговидавничої продукції, а  також за користування 

земельними ділянками, які  використовуватимуться для розміщення кіосків з продажу 

друкованих  засобів масової інформації (преси); { Абзац пункту 2 в редакції  Постанови 

ВР N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }   

невідкладно розробити проект закону щодо заборони виселення  редакцій друкованих 

засобів масової інформації, закладів культури,  у тому числі бібліотек, видавництв, 

книгарень, підприємств з  розповсюдження книг та преси із займаних ними на законних  

підставах приміщень державної та комунальної власності, а також  знесення існуючих 

кіосків з продажу друкованих засобів масової  інформації. { Абзац пункту 2 в редакції 

Постанови ВР N 1271-VI  ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }   

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.     

Голова Верховної Ради України  В.ЛИТВИН   

м. Київ, 16 січня 2009 року   N 901-VI 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1271-17/ed20090415
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1271-17/ed20090415
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Постанова Верховної Ради України «Про впровадження мораторію на 

закриття державних і комунальних закладів культури 

у сільській місцевості» 

(від 08.02.2012 № 4356-VI) 
 

Зважаючи на те, що у сільській місцевості України відбувається інтенсивне закриття 

закладів культури, що має негативні соціально-економічні наслідки і є неприпустимим для 

цивілізованих, демократичних, культурно розвинених держав, з метою забезпечення 

державою культурних прав громадян та збереження і розвитку національної культури 

Верховна Рада Українип о ст ано вл я є :  

1. Вважати неприпустимим закриття державних і комунальних закладів культури у 

сільській місцевості. Впровадити до кінця 2015 року мораторій на закриття державних і 

комунальних закладів культури у сільській місцевості. 

2. Доручити Кабінету Міністрів України: 

проаналізувати ситуацію щодо функціонування державних і комунальних закладів 

культури у сільській місцевості та вжити заходів щодо припинення їх необґрунтованого 

закриття; 

вжити невідкладних заходів щодо зміни умов фінансування державних і комунальних 

закладів культури у сільській місцевості; 

вжити додаткових заходів щодо поповнення фондів сільських бібліотек сучасними 

виданнями національного книговидавничого ринку, в тому числі примірниками, виданими 

за програмою "Українська книга". 

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

Голова Верховної Ради 

України 

В.ЛИТВИН 

м. Київ  

8 лютого 2012 року  

№ 4356-VI 
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про мінімальні соціальні 

нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» 

(від 30.05.1997 № 510) 
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  

 N 1061 ( 1061-2009-п ) від 30.09.2009 }  

  

 

З метою оптимізації функціонування мережі бібліотек Кабінет  Міністрів України 

п о с т а н о в л я є:   

1. Затвердити мінімальні соціальні нормативи забезпечення  населення публічними 

бібліотеками в Україні, розроблені  Міністерством культури і мистецтв та погоджені з 

Міністерством  фінансів, Міністерством економіки (додаються).   

2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,  Міністерству культури і мистецтв, 

Раді міністрів Автономної  Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській 

міським  державним адміністраціям під час формування проектів Державного  бюджету 

України та Державної програми економічного і соціального  розвитку України 

враховувати мінімальні нормативи забезпечення  населення публічними бібліотеками.     

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО   

Інд.28   

ЗАТВЕРДЖЕНО    

постановою Кабінету Міністрів України   від 30 травня 1997 р. N 510   

Мінімальні соціальні нормативи   забезпечення населення публічними 

бібліотеками в Україні 

На території України можуть створюватися і діяти бібліотеки,  що розрізняються за 

цільовим призначенням, формами власності,  контингентом користувачів, віковими 

групами, тематичним і видовим  складом фондів.   

1. У населених пунктах з кількістю жителів до 500 чоловік за  рішенням відповідного 

органу місцевого самоврядування бібліотечне  обслуговування населення здійснюється 

загальнодоступною  бібліотекою або за допомогою нестаціонарних форм обслуговування  

(бібліотечний пункт, пересувна бібліотека). { Пункт 1 доповнено  абзацом згідно з 

Постановою КМ N 1061 ( 1061-2009-п ) від  30.09.2009 }   

У населених пунктах з кількістю жителів від 500 чоловік до 3  тис. чоловік повинна 

діяти як мінімум одна загальнодоступна  бібліотека на території сільської (селищної) 

ради; у населених  пунктах з числом жителів понад 3 тис. чоловік - одна бібліотека на  3 - 

5 тис. чоловік.   

2. Кількість міських бібліотек визначається щільністю  населення та поверховістю 

забудови: 

у житлових районах з багатоповерховою забудовою (8 і більше  поверхів) - одна 

бібліотека на 30 і більше тис. чоловік, із  середньоповерховою забудовою (4 - 5 поверхів) - 

одна бібліотека на  15 - 20 тис. чоловік; 

у житлових районах з малоповерховою забудовою (1-3 поверхи) -  одна бібліотека на 

5 - 8 тис. чоловік.   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1061-2009-%D0%BF/ed20091016
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1061-2009-%D0%BF/ed20091016
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3. Для обслуговування дітей та юнацтва у містах з населенням  до 75 тис. жителів - 

повинна бути як мінімум одна бібліотека для  дітей, з населенням 75 тис. жителів і більше 

- одна бібліотека для  дітей на 8 - 12 шкіл, у містах з районним поділом по одній  

бібліотеці для дітей у кожному адміністративному районі. 

У кожному обласному центрі функціонує обласна бібліотека для  дітей як науково-

дослідний, інформаційний, консультативний центр з  питань культурного розвитку дітей, 

у містах Києві та Севастополі -  центральні міські бібліотеки для дітей з такими ж 

функціями.   

4. Для обслуговування юнацтва у містах з населенням від 500  тис. жителів 

створюються юнацькі бібліотеки. В містах, що є  обласними центрами - обласні бібліотеки 

для юнацтва як  науково-дослідні, інформаційні, культурно-просвітницькі центри.   

5. У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна  наукова бібліотека, 

яка є головним закладом у сфері  бібліотечно-інформаційного обслуговування населення,  

науково-дослідним, методичним, координаційним центром для  бібліотек усіх систем і 

відомств області, центральним обласним  книгосховищем, обласним депозитарієм 

краєзнавчої літератури,  центром книгообміну та міжбібліотечного абонементу, у містах 

Києві  та Севастополі - центральні міські бібліотеки.   

6. У столиці Автономної Республіки Крим функціонують  республіканські: 

універсальна наукова бібліотека,  кримсько-татарська бібліотека, бібліотека для дітей та 

для  юнацтва. 

  



334 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної 

інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека - ХХІ» 

(від 17.08.2011 № 956) 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:   

1. Затвердити Державну цільову національно-культурну програму  створення єдиної 

інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека -  XXI" (далі - Програма), що додається.   

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати  щороку за поданням 

Міністерства культури та Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту визначені 

Програмою завдання, заходи та  показники до відповідних розділів проекту Державної 

програми  економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.   

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади  забезпечити 

виконання Програми в межах видатків, передбачених у  державному бюджеті на 

відповідний бюджетний період, а також за  рахунок інших джерел, передбачених законом.   

4. Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, молоді  та спорту, 

Національній академії наук, Державному комітетові  телебачення і радіомовлення, 

Державному агентству з інвестицій та  управління національними проектами подавати до 

1 березня  Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації  щорічні 

звіти про результати виконання Програми.   

5. Державному агентству з питань науки, інновацій та  інформатизації подавати до 15 

квітня року, що настає за звітним  періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству 

економічного  розвитку і торгівлі узагальнені звіти про результати виконання  Програми.     

Прем'єр-міністр України  М.АЗАРОВ   

Інд. 24     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України   від 17 серпня 2011 р. N 956 

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА 

створення єдиної інформаційної бібліотечної   системи "Бібліотека - XXI" 

Мета Програми   

Метою Програми є підвищення ефективності використання і  забезпечення доступу 

до документів, які зберігаються у  бібліотечних, архівних та музейних фондах, шляхом 

створення єдиної  інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (далі -  система).   

Виконання Програми дасть змогу підвищити рівень інформаційної  культури 

населення та ввести в науковий обіг унікальні документи,  що становлять історичну і 

культурну цінність не тільки для  України, а і для світової спільноти.   

Шляхи і способи розв'язання проблеми,   строк виконання Програми   

Розв'язання проблеми можливе шляхом:   

удосконалення нормативно-правової бази з питань:   
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- дотримання прав суб'єктів авторського права і суміжних прав  під час створення та 

використання електронних бібліотечних  ресурсів;   

- передачі до бібліотек електронних копій тиражованих видань;   

розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів)  обміну бібліографічними 

та архівними записами, їх адаптації з  міжнародними правилами;   

створення умов для інтеграції системи до світових  бібліотечних мереж.   

Виконання Програми здійснюється трьома етапами.   

На першому етапі (2011-2013 роки) передбачається забезпечити:   

розроблення та вдосконалення відповідної законодавчої бази;   

інформаційну безпеку системи;   

розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів)  обміну бібліографічними 

та архівними записами, їх адаптацію з  міжнародними правилами;   

проведення моніторингу каталогів бібліотечних ресурсів для  визначення тих, що 

мають загальнодержавне значення;   

визначення загальних критеріїв відбору документів для  переведення їх в електронну 

форму та створення тематичних  каталогів;   

врахування вже існуючого науково-методичного підґрунтя теорії  та технології 

створення та діяльності електронних бібліотек;   

привернення уваги громадськості, державних і недержавних  установ та організацій, 

засобів масової інформації до проблеми  створення електронних бібліотек;   

налагодження конструктивних зв'язків між закладами культури;   

переведення в електронну форму документів, які зберігаються у  Державному 

бібліотечному, Національному архівному та Музейному  фондах, фонді Державного 

архіву друку Державної наукової установи  "Книжкова палата України імені Івана 

Федорова", інших  бібліотечних, архівних та музейних фондах;   

забезпечення доступу до зазначених фондів з використанням  Інтернету;   

створення:   

- єдиної інформаційної інфраструктури, яка б охоплювала  бібліотечні та архівні 

установи;   

- єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних  ресурсів;   

- базових центрів переведення в електронну форму документів,  які зберігаються у 

бібліотечних, архівних та музейних фондах;   

- веб-порталу "Бібліотека - XXI";   

формування електронного каталогу документів, які зберігаються  у фондах бібліотек 

та Державної наукової установи "Книжкова палата  України імені Івана Федорова";   

забезпечення доступу бібліотек до Інтернету, їх оснащення  комп'ютерною технікою, 

програмним забезпеченням та  телекомунікаційним обладнанням;   

проведення наукових досліджень щодо удосконалення  інтелектуальних технологій 

пошуку та обробки електронних  інформаційних ресурсів.   
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На другому етапі (2014 рік) передбачено:   

проведення моніторингу фондів архівних та музейних ресурсів  для визначення тих, 

що мають загальнодержавне значення;   

координацію державним замовником - координатором Програми  діяльності 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій у сфері  підтримання та розвитку системи.   

На третьому етапі (2015 рік) планується:   

скласти зведений каталог Національного архівного та Музейного  фондів в рамках 

системи;   

сприяти створенню умов для доступу користувачів до системи,  зокрема усунути 

"інформаційну нерівність" між окремими регіонами  та верствами населення;   

створити умови для інтеграції системи до світових  бібліотечних мереж.   

Програма виконуватиметься протягом п'яти років починаючи з  2011 року.   

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведено у  додатку 1.   

Завдання і заходи   

Виконання Програми як складової частини Національної програми  інформатизації 

здійснюється за обов'язковим погодженням з  генеральним державним замовником 

Національної програми  інформатизації проектів інформатизації з виконання її завдань і  

заходів відповідно до Закону України "Про Національну програму  інформатизації" ( 

74/98-ВР ).   

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.   

Очікувані результати, ефективність Програми   

Виконання Програми сприятиме:   

створенню системи;   

забезпеченню доступу користувачів до системи з використанням  новітніх 

інформаційних технологій;   

вирішенню питань, пов'язаних із захистом інтересів суб'єктів  авторського та 

суміжних прав;   

забезпеченню координації діяльності центральних і місцевих  органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування,  установ культури і громадських організацій 

щодо ведення обліку та  систематизації документів, які зберігаються у бібліотечних,  

архівних та музейних фондах;   

налагодженню співпраці між центральними і місцевими органами  виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування та установами  культури, громадськими 

організаціями з відповідних питань;   

створенню умов для міжнародного співробітництва та інтеграції  системи до світових 

бібліотечних мереж;   

створенню умов для інтеграції особистості у світовий  інформаційний культурний 

простір.   

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80/ed20110817
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Орієнтовні обсяги та джерела фінансування   

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  державного бюджету та 

інших передбачених законом джерел.   

Орієнтовний обсяг необхідних для виконання Програми  фінансових ресурсів 

становить 339800 тис. гривень, у тому числі на  2011 рік - 100473,8 тис. (з державного 

бюджету - 39493 тис., інші  джерела - 60980,8 тис.), на 2012 рік - 86115,8 тис. (з 

державного  бюджету - 44194 тис., інші - 41921,8 тис.), на 2013 рік -  52979,3 тис. (з 

державного бюджету - 15698 тис., інші -  37281,3 тис.), на 2014 рік - 50935,3 тис. (з 

державного бюджету -  22474 тис., інші - 28461,3 тис.), на 2015 рік -  49295,8 тис. гривень 

(з державного бюджету - 19341 тис., інші -  9954,8 тис.).   

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку виходячи з  можливостей 

бюджету.  
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 

(від 03.11.2011 №996) 
 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011}     

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:   

1. Затвердити такі, що додаються:   

Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань  формування та реалізації 

державної політики;   

Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому  центральному 

органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної  Республіки Крим, обласній, Київській 

та Севастопольській міській,  районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній  

адміністрації.   

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що  додаються.   

3. Визнати такими, що втратили чинність:   

постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р.  N 1302 ( 1302-2009-п ) 

"Про додаткові заходи щодо забезпечення  участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної  політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3211);   

постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 10  ( 10-2010-п ) "Про 

затвердження Порядку залучення громадян до  формування та реалізації державної 

політики" (Офіційний вісник  України, 2010 р., N 1, ст. 28).   

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,  Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та  Севастопольській міським, 

районним, районним у мм. Києві та  Севастополі державним адміністраціям:   

вжити заходів для проведення протягом трьох місяців з дня  набрання чинності цією 

постановою установчих зборів за участю  інститутів громадянського суспільства для 

утворення громадських  рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади та  

забезпечити їх функціонування;   

до утворення зазначених рад забезпечити функціонування  громадських рад, 

утворених до набрання чинності цією постановою;   

відповідно до законодавства забезпечити урахування позиції  професійних спілок та 

їх об'єднань, організацій роботодавців під  час прийняття рішень з питань, що стосуються 

формування та  реалізації соціально-економічної політики і регулювання  соціально-

трудових відносин.   

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час  проведення 

консультацій з громадськістю та утворення громадських  рад при органах місцевого 

самоврядування керуватися затвердженими  цією постановою Порядком і Типовим 

положенням.   

6. Міністрові Кабінету Міністрів України з метою забезпечення  врахування 

громадської думки у процесі підготовки та організації  виконання рішень Кабінету 

Міністрів України забезпечити проведення  двічі на рік зустрічей голів громадських рад, 

утворених при  міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді  

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та  Севастопольській міських 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1109-2011-%D0%BF/ed20111101
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1302-2009-%D0%BF/ed20111101
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/10-2010-%D0%BF/ed20111101
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державних адміністраціях, з  Прем'єр-міністром України та іншими членами Кабінету 

Міністрів  України.     

Прем'єр-міністр України  М.АЗАРОВ   

Інд. 17     

ЗАТВЕРДЖЕНО    

постановою Кабінету Міністрів України   від 3 листопада 2010 р. N 996 

 

ПОРЯДОК 

проведення консультацій з громадськістю з питань   формування та реалізації 

державної політики 
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і  проведення органами 

виконавчої влади консультацій з громадськістю  з питань формування та реалізації 

державної політики  (далі - консультації з громадськістю).   

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення  громадян до участі в 

управлінні державними справами, надання  можливості для їх вільного доступу до 

інформації про діяльність  органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності,  

відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.   

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти  налагодженню системного 

діалогу органів виконавчої влади з  громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень 

з важливих  питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської  думки, 

створенню умов для участі громадян у розробленні проектів  таких рішень.   

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що  стосуються суспільно-

економічного розвитку держави, реалізації та  захисту прав і свобод громадян, 

задоволення їх політичних,  економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.   

4. Результати проведення консультацій з громадськістю  враховуються органом 

виконавчої влади під час прийняття  остаточного рішення або в подальшій його роботі.   

5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган  виконавчої влади, 

який є головним розробником проекту  нормативно-правового акта або готує пропозиції 

щодо реалізації  державної політики у відповідній сфері державного і суспільного  життя.   

6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план  проведення 

консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план)  з урахуванням основних завдань, 

визначених Програмою діяльності  Кабінету Міністрів України, Державною програмою 

економічного і  соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та  іншими 

документами, а також результатів проведення попередніх  консультацій з громадськістю.   

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій  громадських рад, утворених 

при міністерствах, інших центральних  органах виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки  Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, 

районних,  районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі  - 

громадська рада).   

Орієнтовний план затверджується до початку року,  оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті органу виконавчої влади та  в інший прийнятний спосіб.   

7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні  спілки та їх об'єднання, 

творчі спілки, асоціації, організації  роботодавців, недержавні засоби масової інформації 

та інші  непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до  

законодавства України (далі - інститути громадянського  суспільства), можуть ініціювати 
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проведення консультацій з  громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, 

шляхом  подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо  органу 

виконавчої влади.   

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з  громадськістю з одного 

питання надійшла не менше ніж від трьох  інститутів громадянського суспільства, які 

діють на відповідній  території, такі консультації проводяться обов'язково.   

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не  включених до орієнтовного 

плану, можуть також громадські ради.   

8. Під час проведення консультацій з громадськістю орган  виконавчої влади подає 

громадській раді проекти відповідних  нормативно-правових актів та інформаційно-

аналітичні матеріали до  них.   

9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю  залучаються в 

установленому порядку органи місцевого  самоврядування.   

10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з  громадськістю 

взаємодіють із засобами масової інформації, надають  їм необхідні інформаційно-

аналітичні матеріали.   

11. Консультації з громадськістю проводяться у формі  публічного громадського 

обговорення (безпосередня форма) та  вивчення громадської думки (опосередкована 

форма).   

12. В обов'язковому порядку проводяться консультації з  громадськістю у формі 

публічного громадського обговорення щодо:   

проектів нормативно-правових актів, що мають важливе  суспільне значення і 

стосуються конституційних прав, свобод,  інтересів і обов'язків громадян, а також актів, 

якими  передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для  суб'єктів 

господарювання та інститутів громадянського суспільства,  здійснення повноважень 

місцевого самоврядування, делегованих  органам виконавчої влади відповідними радами;   

проектів регуляторних актів;   

проектів державних і регіональних програм економічного,  соціального і культурного 

розвитку, рішень стосовно стану їх  виконання;   

звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх  витрачання за минулий рік.   

13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і  проведення:   

конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за  круглим столом, зборів, 

зустрічей з громадськістю;   

теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних  консультацій.   

14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить  орган виконавчої 

влади із залученням громадської ради у такому  порядку:   

визначає питання, яке буде винесене на обговорення;   

приймає рішення про проведення обговорення;   

розробляє план заходів з організації та проведення  обговорення (у разі потреби);   

вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних  груп населення, а 

також суб'єктів господарювання, інститутів  громадянського суспільства, органів 
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місцевого самоврядування та  інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані 

сторони);   

оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення  обговорення на 

офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в  інший прийнятний спосіб;   

збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю  ефективності 

запропонованого органом виконавчої влади шляху  вирішення питання;   

формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення  питання;   

забезпечує врахування результатів обговорення під час  прийняття остаточного 

рішення;   

проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття  рішення, що стосується 

різних соціальних груп населення та  заінтересованих сторін;   

оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті  органу виконавчої 

влади та в інший прийнятний спосіб.   

Для організаційного забезпечення проведення публічного  громадського обговорення 

орган виконавчої влади може утворювати  робочу групу.   

15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного  громадського 

обговорення зазначаються:   

найменування органу виконавчої влади, який проводить  обговорення;   

питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;   

варіанти вирішення питання;   

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які  поширюватиметься дія 

прийнятого рішення;   

можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного  рішення для різних 

соціальних груп населення та заінтересованих  сторін;   

відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення,  акредитації 

представників засобів масової інформації, реєстрації  учасників;   

спосіб забезпечення участі в обговоренні представників  визначених соціальних груп 

населення та заінтересованих сторін;   

адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та  зауважень;   

адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з  питання, що винесено на 

публічне громадське обговорення;   

прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;   

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.   

16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом  електронних 

консультацій з громадськістю використовується урядовий  веб-сайт "Громадянське 

суспільство і влада", офіційні веб-сайти  органів виконавчої влади.   

17. Орган виконавчої влади для проведення електронних  консультацій з 

громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті  "Громадянське суспільство і влада" та на 

своєму офіційному  веб-сайті:   

інформаційне повідомлення про проведення публічного  громадського обговорення;   
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текст проекту акта, винесеного на обговорення;   

електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і  номер телефону, за 

яким надаються консультації з питання, що  винесено на публічне громадське 

обговорення.   

Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно  до Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у  сфері господарської діяльності" ( 1160-15).   

18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня  оприлюднення 

інформаційного повідомлення про його проведення.   

Строк проведення публічного громадського обговорення  визначається органом 

виконавчої влади і повинен становити не менш  як один місяць.   

19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій  формі, надсилаються 

електронною поштою на адресу відповідальної  особи органу виконавчої влади, на 

урядовий веб-сайт "Громадянське  суспільство і влада" та офіційні веб-сайти органів 

виконавчої  влади.   

Пропозиції та зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт  "Громадянське 

суспільство і влада" та офіційні веб-сайти органів  виконавчої влади, оприлюднюються на 

цих веб-сайтах протягом п'яти  робочих днів після їх надходження.   

Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по  телефону, фіксуються з 

обов'язковим зазначенням прізвища, імені та  по батькові громадянина, його поштової 

адреси.   

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні  організації, інші 

юридичні особи подають пропозиції і зауваження у  письмовій формі із зазначенням свого 

найменування та  місцезнаходження.   

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.   

Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань,  засідань за круглим 

столом, зборів, зустрічей з громадськістю  ведеться протокол, у якому фіксуються 

висловлені пропозиції і  зауваження.   

Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу  виконавчої влади 

протягом двох тижнів.   

20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного  громадського 

обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням  у разі потреби відповідних 

фахівців.   

За результатами публічного громадського обговорення органи  виконавчої влади 

готують звіт, в якому зазначається:   

найменування органу виконавчої влади, який проводив  обговорення;   

зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на  обговорення;   

інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;   

інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої  влади за результатами 

обговорення;   

інформація про врахування пропозицій та зауважень  громадськості з обов'язковим 

обґрунтуванням прийнятого рішення та  причин неврахування пропозицій та зауважень;   

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/ed20111101
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інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.   

21. Результати публічного громадського обговорення в  обов'язковому порядку орган 

виконавчої влади доводить до відома  громадськості шляхом оприлюднення на своєму 

офіційному веб-сайті  та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після  

його закінчення.   

22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:   

проведення соціологічних досліджень та спостережень  (опитування, анкетування, 

контент-аналіз інформаційних матеріалів,  фокус-групи тощо);   

створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу  коментарів, відгуків, 

інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та  електронних засобах масової інформації для 

визначення позиції  різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;   

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян  пропозицій та 

зауважень з питання, що потребує вивчення  громадської думки.   

23. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган  виконавчої влади із 

залученням громадської ради у такому порядку:   

визначає:   

- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;   

- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки,  альтернативних 

пропозицій щодо їх вирішення;   

- строк, форми і методи вивчення громадської думки;   

- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців,  експертів, громадські 

організації, які проводитимуть вивчення  громадської думки;   

- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та  заінтересованих сторін, 

які досліджуються;   

отримує підсумкову інформацію про результати вивчення  громадської думки;   

узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення  питань, що 

потребували вивчення громадської думки;   

забезпечує врахування громадської думки під час прийняття  органом виконавчої 

влади остаточного рішення з питань, що  потребували вивчення громадської думки;   

оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті  органу виконавчої 

влади та в інший прийнятний спосіб результати  вивчення громадської думки.   

24. У звіті про результати вивчення громадської думки  зазначається:   

найменування органу виконавчої влади, який організував  вивчення громадської 

думки (вивчав громадську думку);   

найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі  вивчення громадської 

думки на окремій території;   

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення  думки яких 

проводилося;   

тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської  думки;   

методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;   



344 

 

ступінь допустимого відхилення від обраної моделі  дослідження;   

інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;   

узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення  питань, що 

потребували вивчення громадської думки та її врахування  під час прийняття органом 

виконавчої влади остаточного рішення;   

обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування  громадської думки.   

25. Для організації вивчення громадської думки з метою  отримання об'єктивної та 

достовірної інформації орган виконавчої  влади може відповідно до законодавства 

укладати договори з  дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами  

громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого  конкурсу фахових, 

наукових соціологічних досліджень, спостережень,  експрес-аналізу пропозицій різних 

соціальних груп населення та  заінтересованих сторін.     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України   від 3 листопада 2010 р. N 996 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про громадську раду при міністерстві,   іншому центральному органі виконавчої 

влади,   Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,   Київській та 

Севастопольській міській, районній,   районній у мм. Києві та Севастополі   

державній адміністрації 
1. Громадська рада при міністерстві, іншому центральному  органі виконавчої влади, 

Раді міністрів Автономної Республіки  Крим, обласній, Київській та Севастопольській 

міській, районній,  районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі -  

громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним  консультативно-дорадчим 

органом, утвореним для забезпечення участі  громадян в управлінні державними 

справами, здійснення громадського  контролю за діяльністю органів виконавчої влади, 

налагодження  ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю,  врахування 

громадської думки під час формування та реалізації  державної політики.   

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією  ( 254к/96-ВР ) та 

законами України, указами Президента України і  постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до  Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету  

Міністрів України, а також Положенням про громадську раду,  розробленим на основі 

цього Типового положення.   

Положення про громадську раду погоджується з органом  виконавчої влади, при 

якому вона утворена, та схвалюється на її  засіданні.   

3. Основними завданнями громадської ради є:   

створення умов для реалізації громадянами конституційного  права на участь в 

управлінні державними справами;   

здійснення громадського контролю за діяльністю органів  виконавчої влади;   

сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської  думки під час 

формування та реалізації державної політики.   

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:   

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20111101
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20111101
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1) готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона  утворена (далі - орган), 

пропозиції до орієнтовного плану  проведення консультацій з громадськістю, а також 

щодо проведення  консультацій, не передбачених таким планом;   

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації  консультацій з громадськістю;   

3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо  підготовки проектів 

нормативно-правових актів з питань формування  та реалізації державної політики у 

відповідній сфері,  удосконалення роботи органу;   

4) проводить відповідно до законодавства громадську  експертизу та громадську 

антикорупційну експертизу проектів  нормативно-правових актів;   

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом  пропозицій та зауважень 

громадськості, а також дотриманням ним  нормативно-правових актів, спрямованих на 

запобігання та протидію  корупції;   

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою  діяльність, прийняті 

рішення та їх виконання на офіційному  веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;   

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про  пропозиції громадських 

організацій щодо вирішення питань, які  мають важливе суспільне значення;   

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних  питань розвитку галузі чи 

адміністративно-територіальної одиниці;   

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.   

5. Громадська рада має право:   

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,  секретаріат, комітети, 

комісії, експертні групи тощо);   

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої  влади, органів місцевого 

самоврядування, представників вітчизняних  та міжнародних експертних і наукових 

організацій, підприємств,  установ та організацій (за згодою їх керівників), а також 

окремих  фахівців;   

3) організовувати і проводити семінари, конференції,  засідання за круглим столом та 

інші заходи;   

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої  влади, органів 

місцевого самоврядування інформацію, необхідну для  забезпечення діяльності ради;   

5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з  питань, що 

потребують проведення консультацій з громадськістю.   

Члени громадської ради мають право доступу в установленому  порядку до 

приміщень, в яких розміщений орган.   

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники  громадських, 

релігійних, благодійних організацій, професійних  спілок та їх об'єднань, творчих спілок, 

асоціацій, організацій  роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших  

непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до  законодавства 

України (далі - інститути громадянського  суспільства).   

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах  шляхом рейтингового 

голосування за кандидатури, які добровільно  заявили про бажання брати участь у роботі 

громадської ради та  внесені інститутами громадянського суспільства.   
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Кількісний склад громадської ради визначається установчими  зборами.   

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.   

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по  одному 

представнику від кожного інституту громадянського  суспільства.   

Членство в громадській раді є індивідуальним.   

8. Для формування складу громадської ради орган утворює  ініціативну групу з 

підготовки установчих зборів за участю  інститутів громадянського суспільства.   

Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше  ніж за 60 календарних 

днів до закінчення її повноважень вона  утворює ініціативну робочу групу з підготовки 

установчих зборів  для формування нового складу ради.   

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів  входять представники 

інститутів громадянського суспільства, в тому  числі ті, які є членами діючої громадської 

ради, та органу, при  якому утворюється громадська рада.   

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення  установчих зборів орган в 

обов'язковому порядку оприлюднює на  своєму офіційному веб-сайті та в інший 

прийнятний спосіб  підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час,  місце, 

порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв  для участі в установчих 

зборах, відомості про склад ініціативної  групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та 

номер телефону  відповідальної особи.   

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи  подається заява у довільній 

формі, підписана уповноваженою особою  керівного органу інституту громадянського 

суспільства.   

До заяви додаються:   

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо  інше не передбачено 

його установчими документами, про делегування  представника для участі в установчих 

зборах, посвідчене печаткою  (у разі наявності);   

біографічна довідка делегованого представника інституту  громадянського 

суспільства;   

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту  громадянського 

суспільства;   

інформація про результати діяльності інституту громадянського  суспільства 

протягом останніх двох років.   

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів  приймання заяв для участі у 

них припиняється. На підставі поданих  заяв ініціативна група складає список учасників 

установчих зборів,  кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби  

уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган  повідомляє на своєму 

офіційному веб-сайті та в інший прийнятний  спосіб.   

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників  обирається голова зборів, 

секретар, лічильна комісія,  заслуховується інформація про результати діяльності 

громадської  ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення  установчих 

зборів, якщо така була утворена.   

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської  ради орган 

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший  прийнятний спосіб.   
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9. Орган затверджує склад громадської ради на підставі  протоколу установчих зборів.   

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі  рішення громадської ради у 

разі:   

систематичної відсутності члена громадської ради на її  засіданнях без поважних 

причин (більше ніж два рази);   

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не 

передбачено його установчими документами, про  відкликання свого представника та 

припинення його членства в  громадській раді;   

скасування державної реєстрації інституту громадянського  суспільства, представника 

якого обрано до складу громадської ради;   

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі  громадської ради за 

станом здоров'я, визнання у судовому порядку  члена громадської ради недієздатним або 

обмежено дієздатним;   

подання членом громадської ради відповідної заяви.   

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа  членів ради на її 

першому засіданні шляхом рейтингового  голосування.   

Голова громадської ради має заступників, які обираються з  числа членів ради 

шляхом рейтингового голосування.   

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або  службову особу органу 

державної влади.   

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за  рішенням 

громадської ради у разі припинення його членства у раді,  а також виникнення підстав, 

передбачених Положенням про громадську  раду.   

12. Голова громадської ради:   

організовує діяльність громадської ради;   

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;   

підписує документи від імені громадської ради;   

представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом  Міністрів України, 

центральними і місцевими органами виконавчої  влади, об'єднаннями громадян, органами 

місцевого самоврядування,  засобами масової інформації;   

може брати участь у засіданнях колегії органу.   

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати  працівник структурного 

підрозділу у зв'язках з громадськістю  органу, який не є членом громадської ради.   

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що  проводяться у разі 

потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.  Позачергові засідання громадської ради 

можуть скликатися за  ініціативою однієї третини загального складу її членів.   

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому  присутні не менш як 

половина її членів.   

Засідання громадської ради проводяться відкрито.   
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У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого  голосу 

уповноважений представник органу.   

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть  брати участь інші 

особи.   

15. Рішення громадської ради приймається відкритим  голосуванням простою 

більшістю голосів її членів, присутніх на  засіданні. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос  головуючого на засіданні.   

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є  обов'язковими для 

розгляду органом.   

Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій  громадської ради, не 

пізніше ніж у десятиденний строк після його  прийняття в обов'язковому порядку 

доводиться до відома членів  громадської ради та громадськості шляхом його 

оприлюднення на  офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.  

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про  врахування пропозицій 

громадської ради або причини їх відхилення.   

16. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою  роботу шляхом 

розміщення в обов'язковому порядку в спеціально  створеній рубриці "Громадська рада" 

на офіційному веб-сайті органу  та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів 

про установчі  документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення,  протоколи 

засідань, щорічні звіти про її роботу.   

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням,  засобами зв'язку, 

створення умов для роботи ради та проведення її  засідань здійснює орган.   

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО    

постановою Кабінету Міністрів України   від 3 листопада 2010 р. N 996 

 

ЗМІНИ,    

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
1. У Типовому регламенті місцевої державної адміністрації,  затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня  1999 р. N 2263 ( 2263-99-п ) 

(Офіційний вісник України, 1999 р.,  N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072; 2009 р., N 40, 

ст. 1355):   

1) у пункті 43:   

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого  змісту:   

"З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними  справами при 

місцевій держадміністрації відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 р. N 996  утворюється громадська рада.".   

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;   

2) абзац третій пункту 72 викласти у такій редакції:   

"Публічне громадське обговорення проекту розпорядження  проводиться відповідно 

до Порядку проведення консультацій з  громадськістю з питань формування та реалізації 

державної  політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  3 

листопада 2010 р. N 996.".     

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2263-99-%D0%BF/ed20111101
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{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1109  ( 1109-2011-п ) від 

20.10.2011 }     

3. Параграф 171 Регламенту Кабінету Міністрів України,  затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 липня  2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник 

України, 2007 р.,  N 54, ст. 2180; 2009 р., N 52, ст. 1789, N 94, ст. 3211),  виключити. 

  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1109-2011-%D0%BF/ed20111101
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF/ed20111101
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Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні»  

(від 13.12.2010 № 2250-р) 

1.   Схвалити Концепцію розвитку електронного урядування в  Україні, що додається.   

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та  інформації разом із 

заінтересованими центральними органами  виконавчої влади розробити та в 

установленому порядку подати у  місячний строк Кабінетові Міністрів України план 

заходів щодо  реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.     

Прем'єр-міністр України  М.АЗАРОВ   

Інд. 49     

СХВАЛЕНО    

розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 13 грудня 2010 р. N 2250-р 

 

КОНЦЕПЦІЯ    

розвитку електронного урядування в Україні 
Проблема, на розв'язання якої спрямована Концепція   

На сьогодні одним із пріоритетів України є розвиток  інформаційного суспільства, яке 

можна визначити як орієнтоване на  інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на 

формування  інноваційної моделі розвитку високотехнологічне суспільство, в  якому 

кожен громадянин має можливість створювати і накопичувати  інформацію та знання, 

мати до них вільний доступ, користуватися та  обмінюватися ними, щоб дати змогу 

кожній людині повною мірою  реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і  

суспільного розвитку та підвищення якості життя.   

Електронне урядування є одним з інструментів розвитку  інформаційного суспільства, 

впровадження якого сприятиме створенню  умов для відкритого і прозорого державного 

управління.   

Електронне урядування - форма організації державного  управління, яка сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості та  прозорості діяльності органів державної влади 

та органів місцевого  самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних  

технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на  задоволення потреб 

громадян.   

Головною складовою електронного урядування є електронний  уряд - єдина 

інфраструктура міжвідомчої автоматизованої  інформаційної взаємодії органів державної 

влади та органів  місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб'єктами  

господарювання.   

Незважаючи на стрімкий розвиток протягом останнього  десятиліття інформаційно-

комунікаційних технологій та широке  застосування їх у державному управлінні, 

нерозв'язаними  залишаються такі проблеми:   

відсутність національної системи індикаторів (параметрів)  оцінювання стану 

електронного урядування;   

відсутність єдиних стандартів та регламентів функціонування  системи електронного 

документообігу з використанням електронного  цифрового підпису, а також ведення 

державних інформаційних  ресурсів, адаптованих до міжнародних;   
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недосконалість нормативно-правової і методологічної бази, що  дає змогу органам 

державної влади та органам місцевого  самоврядування, громадянам і суб'єктам 

господарювання  функціонувати в умовах інформаційного суспільства;   

неврегульованість на законодавчому рівні питання надання  адміністративних послуг 

та звернення громадян до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування 

через Інтернет;   

відсутність інтегрованої системи національних інформаційних  ресурсів та 

інформаційної взаємодії органів державної влади та  органів місцевого самоврядування;   

обмеженість доступу громадян та суб'єктів господарювання до  інформаційних 

ресурсів органів державної влади та органів  місцевого самоврядування;   

низька якість та недостатня кількість адміністративних  послуг, що надаються 

громадянам і суб'єктам господарювання із  застосуванням електронних засобів;   

недосконалість діючих Урядового порталу, веб-сайтів органів  державної влади та 

органів місцевого самоврядування, що не  забезпечують інтерактивний режим 

функціонування та надання  адміністративних послуг у режимі "єдиного вікна";   

обмеженість можливостей систем електронного документообігу  органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування;   

відсутність єдиних форматів та протоколів електронного  цифрового підпису;   

низький рівень обізнаності державних службовців,  представників місцевого 

самоврядування та громадян щодо суті та  переваг електронного урядування;   

повільність процесів інформатизації бібліотек, архівів,  музеїв, що може призвести до 

поглиблення "інформаційної  нерівності";   

недостатність необхідних фінансових та матеріально-технічних  ресурсів і 

неефективне їх використання.   

Проблеми, пов'язані із впровадженням технологій електронного  урядування у 

діяльність органів державної влади та органів  місцевого самоврядування, мають 

міжвідомчий, міжрегіональний  характер і не можуть бути розв'язані окремими органами 

виконавчої  влади.   

Внаслідок ситуації, що склалася в інформаційній сфері,  неможливо підвищити рівень 

надання адміністративних послуг  громадянам і суб'єктам господарювання із 

застосуванням  інформаційно-комунікаційних технологій та підвищити ефективність  

використання бюджетних коштів, що спрямовуються на створення та  розвиток 

державних інформаційних систем.   

Надання адміністративних послуг, які передбачають міжвідомчу  взаємодію або 

звернення громадян до декількох органів державної  влади та органів місцевого 

самоврядування, пов'язане із значною  втратою часу внаслідок відсутності взаємодії між 

відповідними  відомчими інформаційними системами.   

Основним механізмом організації взаємодії між органами  державної влади та 

органами місцевого самоврядування, громадянами  і суб'єктами господарювання повинен 

стати електронний  документообіг з використанням електронного цифрового підпису.   

З метою забезпечення розвитку електронного урядування  необхідно здійснити 

комплекс організаційно-технологічних заходів,  чітко розмежувати повноваження органів 

державної влади та органів  місцевого самоврядування щодо реалізації політики в 

інформаційній  сфері та здійснювати координацію їх діяльності на всіх рівнях.   



352 

 

Мета, принципи і завдання Концепції   

Метою цієї Концепції є визначення засад та створення умов для  досягнення 

європейських стандартів якості послуг, відкритості та  прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого  самоврядування, а також виконання основних 

положень Програми  економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,  

конкурентоспроможна економіка, ефективна влада".   

Впровадження електронного урядування передбачає створення  якісно нових форм 

організації діяльності органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, їх 

взаємодію з громадянами та  суб'єктами господарювання шляхом надання доступу до 

державних  інформаційних ресурсів, можливості отримувати електронні  адміністративні 

послуги, звертатися до органів державної влади та  органів місцевого самоврядування з 

використанням Інтернету.   

Основними принципами електронного урядування є:   

прозорість і відкритість;   

конфіденційність та інформаційна безпека;   

єдині технічні стандарти і взаємна сумісність;   

орієнтованість на інтереси і потреби споживачів послуг.   

З урахуванням переваг технологій електронного урядування  завданнями із 

забезпечення розвитку електронного урядування в  Україні є:   

забезпечення захисту прав громадян на доступ до державної  інформації;   

залучення громадян до участі в управлінні державними  справами;   

удосконалення технології державного управління;   

підвищення якості управлінських рішень;   

подолання "інформаційної нерівності", зокрема шляхом  створення спеціальних 

центрів (пунктів) надання інформаційних  послуг, центрів обслуговування населення (кол-

центрів),  веб-порталів надання послуг;   

організація надання послуг громадянам і суб'єктам  господарювання в електронному 

вигляді з використанням Інтернету та  інших засобів, насамперед за принципом "єдиного 

вікна";   

надання громадянам можливості навчатися протягом усього  життя;   

деперсоніфікація надання адміністративних послуг з метою  зниження рівня корупції 

в державних органах;   

організація інформаційної взаємодії органів державної влади  та органів місцевого 

самоврядування на базі електронного  документообігу з використанням електронного 

цифрового підпису;   

забезпечення передачі і довгострокового зберігання  електронних документів у 

державних архівах, музеях, бібліотеках,  підтримки їх в актуалізованому стані та надання 

доступу до них.   

Шляхи і засоби розв'язання проблеми,   строки реалізації Концепції   

З метою реалізації державної політики з питань розвитку  електронного урядування 

необхідно забезпечити:   
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провадження узгодженої діяльності всіма органами державної  влади та органами 

місцевого самоврядування із залученням  інститутів громадянського суспільства та 

представників ділових  кіл;   

удосконалення принципів державного управління, структури і  функцій органів 

державної влади та органів місцевого  самоврядування;   

визначення переліку адміністративних послуг, які надаються  органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, і  переведення їх в електронну форму;   

удосконалення адміністративних процесів в органах державної  влади та органах 

місцевого самоврядування шляхом використання  інформаційно-телекомунікаційних 

технологій;   

створення інформаційної інфраструктури електронного  урядування;   

підготовку кваліфікованих державних службовців, які  забезпечуватимуть 

впровадження елементів електронного урядування;   

навчання громадян і суб'єктів господарювання використанню  технологій 

електронного урядування;   

створення системи мотивації для державних службовців,  громадян і суб'єктів 

господарювання щодо використання технологій  електронного урядування.   

Реалізація Концепції передбачена на період до 2015 року та  складається з трьох 

основних етапів.   

На першому етапі (2011-2012 роки) передбачається:   

розроблення необхідної нормативно-правової та  нормативно-технічної бази, зокрема 

щодо надання адміністративних  послуг в електронній формі, а також єдиних стандартів, 

протоколів  і регламентів взаємодії суб'єктів електронного урядування, їх  гармонізація з 

міжнародними стандартами;   

забезпечення функціонування веб-сайтів органів виконавчої  влади всіх рівнів на 

основі єдиних стандартів;   

створення єдиної загальнодержавної системи електронного  документообігу;   

створення Національного реєстру електронних інформаційних  ресурсів та веб-сайтів 

органів державної влади та органів  місцевого самоврядування на усіх рівнях;   

забезпечення надання органами державної влади та органами  місцевого 

самоврядування послуг в електронній формі громадянам і  суб'єктам господарювання з 

використанням Інтернету, зокрема  реєстрація суб'єктів господарювання, подання 

звітності;   

створення єдиної інформаційної системи, що містить реєстр  адміністративних 

послуг, які надаються органами виконавчої влади  та органами місцевого самоврядування, 

та інформацію про умови їх  отримання;   

створення Єдиного веб-порталу адміністративних послуг;   

створення спеціальних центрів (пунктів) надання послуг,  центрів обслуговування 

населення (кол-центрів);   

створення умов для участі громадян, їх об'єднань і суб'єктів  господарювання у 

процесі підготовки державних рішень;   
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створення спеціального веб-порталу з метою забезпечення  прозорості використання 

державних фінансів;   

забезпечення розвитку Національної системи конфіденційного  зв'язку.   

На другому етапі (2013-2014 роки) планується забезпечити:   

організацію надання послуг в електронній формі в усіх сферах  суспільного життя;   

проведення повномасштабного реінжинірингу адміністративних  процесів в органах 

державної влади та органах місцевого  самоврядування;   

створення сприятливих умов для залучення громадських  організацій до управління 

державними справами;   

освоєння технологій інтерактивної взаємодії органів державної  влади та органів 

місцевого самоврядування з громадянами і  суб'єктами господарювання;   

впровадження в діяльність органів державної влади та органів  місцевого 

самоврядування типових організаційно-технологічних  рішень у сфері електронного 

урядування;   

забезпечення передачі електронних документів у державні  архіви, музеї, бібліотеки, 

їх довгострокове зберігання, підтримка  в актуалізованому стані та надання доступу до 

них.   

На третьому етапі (2014-2015 роки) передбачається створити:   

об'єднані веб-портали органів виконавчої влади, призначені  для проведення 

відповідних трансакцій;   

єдину інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру органів  державної влади та 

органів місцевого самоврядування;   

Єдиний веб-портал електронного урядування як єдине місце  доступу до всіх видів 

електронних послуг для громадян та суб'єктів  господарювання з урахуванням потреб 

громадян і функціональних  аспектів;   

Національний депозитарій електронних інформаційних ресурсів.   

Очікувані результати реалізації Концепції   

Реалізація Концепції дасть змогу, зокрема:   

підвищити ефективність державного управління у результаті  спрощення 

управлінських процедур, скорочення адміністративних  витрат, застосування сучасних 

методів державного управління;   

підвищити якість адміністративних послуг та їх доступність;   

забезпечити здійснення контролю за ефективністю діяльності  органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування;   

забезпечити високий ступінь доступності інформації про  діяльність органів 

державної влади та органів місцевого  самоврядування, надання можливості громадянам 

та громадським  організаціям безпосередньо брати участь у процесах підготовки  проектів 

рішень, що приймаються на всіх рівнях державного  управління;   

зменшити рівень корупції та тінізації економіки;   
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досягти якісно нового рівня управління державою і  суспільством у цілому, а також 

зміцнити довіру до інститутів  держави.   

Обсяг фінансових, матеріально-технічних,   трудових ресурсів, необхідних для 

реалізації Концепції   

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється  за рахунок коштів 

державного бюджету та інших джерел. 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення плану 

дій з впровадження в Україні Ініціативи  

«Партнерство «Відкритий Уряд»  

(від 5.04.2012 № 220-р) 
 

1. Схвалити план дій з впровадження в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий 

Уряд”, що додається. 

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом з іншими 

заінтересованими центральними органами виконавчої влади і за участю громадськості 

розробити та подати до 10 травня 2012 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект 

плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”. 

Прем'єр-міністр 

України 

                                                        М.АЗАРОВ 

Інд. 17  

 

 

 СХВАЛЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України  

від 5 квітня 2012 р. № 220-р 

 

ПЛАН ДІЙ  

з впровадження в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” 

I. Загальна частина 

На сьогодні в Україні впроваджуються принципи Декларації Відкритого Уряду щодо 

відкритості і прозорості державної політики, залучення до її формування інститутів 

громадянського суспільства, забезпечення професійної чесності в державному управлінні. 

Неналежний рівень партнерської взаємодії органів державної влади та громадськості 

впливає на якість рішень, що приймаються такими органами, прояви корупції становлять 

небезпеку для соціально-економічного розвитку суспільства, недостатнім є рівень 

впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в державне управління з 

метою забезпечення потреб громадян. 

У тісному партнерстві Уряду України та інститутів громадянського суспільства 

планується забезпечити виконання таких першочергових завдань, як посилення взаємодії 

органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання державних 

рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації про роботу 

органів виконавчої влади та публічної інформації, застосування дієвого інструменту 

протидії корупції, підвищення ефективності державного управління, зокрема шляхом 

застосування електронних технологій. 

Для забезпечення відкритого урядування необхідно впровадити новітні 

інформаційно-комунікаційні технології, зокрема налагодити діалог між органами 

державної влади та громадськістю з використанням інтерактивних методів взаємодії і 

можливостей соціальних мереж, модернізувати систему управління в державі, підвищити 

прозорість влади, покращити доступ до інформації. Постійний обмін інформацією між 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/220-2012-%D1%80/print1329926962986701#n7
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/220-2012-%D1%80/print1329926962986701#n7
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Урядом України, інститутами громадянського суспільства, громадськістю сприятиме 

визначенню пріоритетів соціально-економічного розвитку, накопиченню соціального 

капіталу, підвищенню інноваційної спроможності держави, а також впровадженню 

відповідних інтерактивних проектів на засадах партнерства. 

Представники громадськості взяли активну участь у підготовці цього плану дій, 

подавши більш як 400 пропозицій, у тому числі під час публічних заходів, що 

проводилися в регіонах України. Цей план дій також обговорений під час засідання за 

круглим столом за участю Прем'єр-міністра України Азарова М.Я., представників 

інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, пряма трансляція 

якого відбулася в Інтернеті. 

Для виконання завдань, визначених цим планом дій, необхідно розробити до 1 червня 

2012 р. відповідний план заходів, а також забезпечити максимальний доступ до інформації 

про виконання цього плану дій, створити умови для участі громадськості у здійсненні 

заходів, сприяти проведенню громадського моніторингу їх ефективності, для забезпечення 

якого буде створено спеціальний веб-сайт, готуватиметься кожного півріччя звіт про 

виконання цього плану дій та плану заходів, проводитимуться громадські слухання, 

засідання за круглим столом, інші публічні заходи, надаватимуться можливості для 

проведення громадської експертизи. 

З урахуванням зазначеного, а також за результатами проведених консультацій з 

громадськістю визначено такі першочергові завдання, як посилення партнерської 

взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства шляхом 

залучення громадян до формування та реалізації державної політики, забезпечення 

доступу до публічної інформації, запобігання і протидія корупції, забезпечення належного 

врядування шляхом підвищення якості надання адміністративних послуг і впровадження 

електронного урядування. 

II. Досягнення з розбудови відкритого Уряду 

Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики 

Урядом України протягом останніх років прийнято ряд важливих рішень щодо участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики, зокрема обов'язкового 

проведення консультацій з громадськістю з важливих питань державного і соціально-

економічного життя, функціонування при органах виконавчої влади консультативно-

дорадчих органів - громадських рад, сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади. Ураховуючи європейський досвід проведення 

консультацій з громадськістю, починаючи з 2008 року на урядовому веб-сайті 

“Громадянське суспільство і влада” громадськість має можливість обговорювати проекти 

нормативно-правових актів, що розробляються міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади, що сприяє забезпеченню відкритості і прозорості державної 

політики та участі громадян у державному управлінні. Координаційною радою з питань 

розвитку громадянського суспільства при Президентові України, утвореною у 2012 році, 

підготовлено Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства, затверджену Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212. 

Забезпечення доступу до публічної інформації 

Верховною Радою України прийнято 13 січня 2011 р. Закон України “Про доступ до 

публічної інформації”, що визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на 

доступ до інформації, яка перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, а також запроваджує міжнародні стандарти 

відкритості органів державної влади з метою інтеграції до міжнародного співтовариства. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/212/2012/ed20120405
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/212/2012/ed20120405
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/ed20120405
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/ed20120405
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На виконання Закону в кожному органі виконавчої влади утворено спеціальний підрозділ 

або визначено посадову особу, що організовує доступ до публічної інформації. 

Протидія корупції, забезпечення прозорості формування та реалізації 

антикорупційної політики 

Одним з основних напрямів державної політики є запобігання і протидія корупції. 

Верховною Радою України прийнято 7 квітня 2011 р. Закон України “Про засади 

запобігання і протидії корупції”, спрямований на імплементацію міжнародних стандартів 

у сфері протидії корупції. Зазначений Закон отримав позитивний висновок Групи держав 

Ради Європи проти корупції (GRECO). 

Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001 схвалено Національну 

антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки, яка передбачає негайне здійснення 

системних та послідовних заходів, спрямованих на подолання проявів корупції у всіх 

сферах суспільного життя. 

Підвищення якості надання адміністративних послуг 

З метою удосконалення системи надання адміністративних послуг з 2010 року в 

Україні здійснено ряд важливих заходів, зокрема щодо: 

припинення надання адміністративних послуг суб'єктами господарювання; 

створення та ведення реєстру адміністративних послуг; 

скорочення переліку документів, необхідних для одержання адміністративних послуг; 

утворення регіональних центрів надання адміністративних послуг; 

затвердження стандартів надання адміністративних послуг; 

зменшення на 44 відсотки кількості платних господарських послуг, що надаються 

органами виконавчої влади та підпорядкованими їм бюджетними установами; 

зменшення навантаження на фізичних осіб та суб'єктів господарювання шляхом 

скорочення на 36 відсотків кількості платних адміністративних послуг, що надаються 

центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами; 

затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

адміністративних послуг для забезпечення прозорості надання таких послуг, якими, 

зокрема, передбачено, що стандарти повинні містити інформацію про послуги і процедуру 

їх надання, у тому числі умови та відповідальних осіб, а також забезпечити мінімізацію 

витрат часу та інших ресурсів одержувача послуг. 

Електронне урядування 

З метою удосконалення електронного урядування прийнято Концепцію розвитку 

електронного урядування в Україні та утворено у 2010 році Національний центр 

електронного урядування, а у 2011 році регіональні центри електронного урядування у 

мм. Миколаєві та Вінниці. 

Заходи щодо електронного урядування передбачені Національним планом дій на 2012 

рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. 

III. Зобов'язання України в рамках Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” 

Виконання Україною зобов'язань в рамках Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” 

за умови постійної взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/ed20120405
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011/ed20120405
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80/ed20120405
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80/ed20120405
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/2012/ed20120405
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/2012/ed20120405
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/2012/ed20120405


359 

 

сприятиме розвитку відкритого урядування з використанням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної 

політики 

1. Здійснення заходів щодо прийняття законів України про: 

благодійництво і благодійні організації; 

мирні зібрання з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії та законопроекту 

про свободу мирних зібрань, розробленого Комісією із зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права при Президентові України; 

місцевий референдум; 

внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення. 

 Протягом 2012 року. 

2. Внесення на розгляд Верховної Ради України Закону України “Про органи 

самоорганізації населення” (нова редакція), підготовка пропозицій щодо внесення змін до 

нормативно-правових актів, які регламентують питання, пов'язані із забезпеченням 

утворення органів самоорганізації населення та їх діяльності, в частині спрощення 

процедури утворення таких органів, розширення їх фінансової та матеріальної бази, 

забезпечення гарантій провадження діяльності тощо, а також законопроекту, який 

регламентує питання організації та проведення загальних зборів (конференцій) членів 

територіальної громади за місцем проживання. 

 Грудень 2012 року. 

3. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України, які регламентують процедуру взаємодії з інститутами громадянського 

суспільства, в частині проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів. 

 Грудень 2012 року. 

4. Здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних 

службовців з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування та реалізації 

державної і регіональної політики. 

 Листопад 2012 року. 

Забезпечення доступу до публічної інформації 

5. Приведення законодавчих актів у відповідність із Законами України “Про 

інформацію” та“Про доступ до публічної інформації”. 

 Вересень 2012 року. 

6. Прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону України 

“Про доступ до публічної інформації”. 

 Червень 2012 року. 
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7. Підготовка за участю представників громадськості методичних рекомендацій щодо 

віднесення державними органами, органами місцевого самоврядування відомостей до 

інформації з обмеженим доступом. 

 Серпень 2012 року. 

8. Підготовка плану заходів щодо створення системи ведення обліку публічної 

інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування. 

 Червень 2012 року. 

9. Проведення публічного громадського обговорення та доопрацювання 

законопроекту щодо створення системи суспільного телебачення і радіомовлення. 

 Грудень 2012 року. 

10. Проведення громадського обговорення щодо запровадження механізму вільного, 

спрощеного та безоплатного доступу, в тому числі з використанням Інтернету, до 

інформації, що міститься в державних реєстрах, зокрема реєстрі прав на нерухоме майно, 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, земельному кадастрі, реєстрі осіб, 

які вчинили корупційні правопорушення. 

 Грудень 2012 року. 

11. Забезпечення імплементації в Україні Ініціативи щодо прозорості видобувних 

галузей (ЕІТІ) відповідно до її критеріїв. 

 Грудень 2012 року. 

Запобігання і протидія корупції 

12. Запровадження системи державного контролю, зокрема інституційного механізму, 

за декларуванням майна, доходів і витрат державних службовців, а також у сфері 

конфлікту інтересів. 

 Грудень 2012 року. 

13. Підготовка законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про засади 

запобігання і протидії корупції” у частині забезпечення відкритості відомостей щодо 

декларацій про майно, доходи і витрати, зокрема оприлюднення на офіційних сайтах 

органів державної влади відомостей з декларацій вищих посадових осіб та надання 

відомостей з декларацій будь-якої посадової особи за інформаційним запитом. 

 Грудень 2012 року. 

14. Підготовка та поширення практичних рекомендацій щодо запобігання і 

врегулювання конфлікту інтересів. 

 Вересень 2012 року. 

15. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо виконання 

рекомендацій, наданих Україні за результатами III раунду моніторингу Групи держав 

Ради Європи проти корупції (GRECO) та Стамбульського плану дій ОЕСР, в частині: 

встановлення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення; 

фінансування політичних партій; 

вдосконалення положень щодо конфіскації; 

запровадження відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення; 
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забезпечення гарантій захисту осіб, що повідомляють про правопорушення. 

 Протягом 2012-2013 років. 

16. Розроблення за участю громадськості регіональних програм запобігання і протидії 

корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. 

 Грудень 2012 року. 

17. Запровадження механізму проведення електронних державних закупівель з метою 

забезпечення їх прозорості та доброчесності. 

 Грудень 2012 року. 

Забезпечення належного урядування 

Підвищення якості надання адміністративних послуг 

18. Здійснення заходів щодо законодавчого врегулювання питання надання 

адміністративних послуг. 

 Протягом 2012 року. 

19. Створення нормативно-правової бази для отримання інформації про послуги, які 

надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування за допомогою 

засобів телекомунікацій. 

 Протягом 2012 року. 

20. Створення єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг. 

 Протягом 2012 року. 

21. Запровадження механізму надання адміністративних послуг в електронній формі. 

 До 2014 року. 

22. Утворення регіональних центрів надання адміністративних послуг. 

 Протягом 2012-2013 років. 

Впровадження технологій електронного урядування та забезпечення розвитку 

електронної демократії 

23. Розроблення за участю громадськості проекту Програми розвитку електронного 

урядування. 

 Грудень 2012 року. 

24. Створення системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

 Жовтень 2012 року. 

25. Створення та введення в дію єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень 

громадян та запитів на інформацію до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування. 

 Жовтень 2012 року. 

26. Створення та забезпечення функціонування автоматизованої системи “Єдине 

вікно подання електронної звітності”. 

 Квітень 2013 року. 
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27. Впровадження пілотного проекту “Електронний регіон”, зокрема “Електронна 

Дніпропетровщина”. 

 Грудень 2013 року. 

28. Створення на базі Національного центру електронного урядування системи 

інтерактивної взаємодії з громадянами з використанням соціальних мереж “Ми 

розвиваємо електронне урядування” для залучення громадян до соціального діалогу з 

питань формування та реалізації державної політики, прийняття суспільно важливих 

рішень. 

 Грудень 2012 року. 

29. Організація та впровадження ініціативи “Публічні бібліотеки - мости до 

електронного урядування” з метою забезпечення вільного доступу до офіційної 

інформації, взаємодії громадськості та органів державної влади, проведення навчання 

бібліотекарів з питань користування ресурсами та технологіям електронного управління, а 

також інформаційної кампанії для популяризації електронного урядування. 

 Грудень 2013 року. 

30. Введення в дію веб-порталу “Менеджмент знань з електронного урядування”. 

 Липень 2013 року. 

 


