Розділ 1.
ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Права людини

Терещенко Л. В.
Рівні права — усім, особливі
привілеї — нікому.
Томас Джефферсон

Права людини — комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Право виступає мірою свободи, і зміст його в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу рівності. Право виступає як засобом забезпечення свободи, так і важливим засобом обмеження
неузгоджених із суспільними потребами й уявленнями людей
про добро і справедливість рівня свободи й обсягу влади. Встановлювані заборони й обмеження повинні бути доцільними з
погляду гарантій свободи, а отже — і справедливими.
Права людини мають природну сутність і є невід’ємними від
індивіда, вони позатериторіальні та позанаціональні, існують
незалежно від закріплення в законодавчих актах держави, є
об’єктом міжнародно-правового регулювання та захисту. Права людини закріплені в другому розділі Конституції України.
Міжнародна громада почала здійснювати свої вражаючі зобов’язання стосовно прав людини шляхом впровадження все
світньої декларації прав людини в 1948 році. З того часу було
запроваджено вагомі концепції всесвітньої декларації прав
людини в багатьох міжнародних, регіональних і внутрішніх
правових інструментах. Декларація не мала на меті бути юри17

дично обмежуючою, але встановлення цих норм в безлічі наступних обмежуючих угодах (інакше відомих як «договір» або
«домовленість») робить правовий статус цих норм незаперечним сьогодні. Згідно з цими принципами:
Права людини невід’ємні. Це означає, що ви не можете
їх втратити, оскільки вони мають відношення до самого факту людського існування. За певних обставин дію деяких з них,
хоча й не всіх, може бути призупинено або обмежено. Наприклад, якщо хтось визнаний винним у скоєнні злочину, його або
її можуть позбавити волі; або під час громадянських заворушень уряд може ввести комендантську годину, що обмежує
свободу пересування.
Права людини неподільні, взаємозалежні і взаємопо
в’язані. Це означає, що різні права людини, по суті, пов’язані
між собою і не можуть розглядатися окремо. Здійснення одного права залежить від здійснення багатьох інших прав, і немає
жодного права, яке було б важливіше за інші.
Права людини універсальні. Це означає, що вони так само
стосуються всіх людей в усьому світі, причому без обмежень
за часом. Кожен має право користуватися правами людини
абсолютно без різниці стосовно раси, кольору шкіри, статі,
мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або
іншого становища.
Слід зазначити, що універсальність прав людини жодним
чином не загрожує багатому різноманіттю індивідуальностей
чи культурних відмінностей. Різноманіття може існувати й у суспільстві, де всі рівні, й однаковою мірою заслуговують поваги.
Права людини служать мінімальним стандартом, який стосується всіх людей; кожна держава і суспільство може визначати і застосовувати вищі або конкретніші стандарти. Наприклад, у сфері
економічних, соціальних і культурних прав ми зобов’язані відважитися на кроки для досягнення прогресу у повної реалізації
цих прав, але не існує закріпленого стандарту щодо підняття податків для сприяння цьому. Кожна країна або суспільство само
стійно визначає таку політику, враховуючи власні обставини.
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Свободи людини

Терещенко Л. В.
Свобода — не засіб досягнення більш високої політичної мети.
Вона сама — вища політична мета.
Джон Актон
Свобода — єдина річ, яку ви
не можете отримати, якщо не даєте її самі.
Вільям Генрі Вайт
Той, хто шукає у свободі щось
інше, крім неї самої, створений
для рабства.
Алексис Токвіль

Свобода людини — вихідне поняття у проблемі прав людини і громадянина. Розрізняють природні права людини, тобто пов’язані з самим її існуванням і розвитком, і набуті, що в
основному характеризують соціально-політичний статус людини і громадянина (інститут громадянства, право на участь
у вирішенні державних справ тощо). За відсутності в людини
свободи вона не може володіти своїми правами й реально користуватися ними. Саме свобода створює умови для реального
набуття прав та їх реалізації. Права людини закріплюють і конкретизують можливість діяти в межах, установлених її правовим статусом. Свободу людини визначають певні ознаки. Так,
люди є вільними від народження, ніхто не має права порушувати їх природні права. До того ж, саме держава є головним
гарантом свободи людини. За своїм обсягом поняття «свобода людини» повно відображає принцип, закладений у ст. 19
Конституції України, згідно з яким людина має право робити
все, за винятком того, що прямо заборонено чинним законодавством. Свободу людини характеризує й принцип рівних
правових можливостей, правового сприяння і правової охорони, що його закріплюють демократичні конституції, у тому
числі й Конституція України.
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Свободи людини — негативні й позитивні повноваження
фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи. Свободи, таким чином, виражають незалежність індивіда від влади держави у певних діях і
визначають межі державного втручання у сферу особистості.
Свободи людини — це суб’єктивне право особи, яке являє
собою способи (форми) її можливої поведінки. Свобода — це
одна з найвищих цінностей людини. Лише тоді, коли людина
вільна, вона здатна проявити себе як особистість. Саме свобода створює умови для реального набуття прав та їх реалізації.
Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії.
Це природні й невід’ємні права людини, одні з найважливіших її духовних потреб. Людина отримує ці духовні цінності з
моменту свого народження, і ніхто не має права заборонити
користуватися цими свободами.
Свобода думки, совісті та релігії — це та основа, на якій
ґрунтується право людини вільно висловлювати свої думки.
Важливою свободою людини є свобода слова, без якої неможлива демократія, бо через свободу слова громадяни можуть здійснювати контроль за діяльністю держави.
Класифікація конституційних прав і свобод людини
і громадянина

Терещенко Л. В.

Свободу не можна симулювати.
Станіслав Єжи Лец
Істинною є та свобода, яка пов’язує всі приватні інтереси з інтересом
загальним.
Жак Бенінь Боссюе

Класифiкацiя конституційних прав i свобод людини i грома
дянина здійснюється з метою структуризації знань про конституційні права та свободи, що дозволяє комплексно їх про
аналізувати і дійти відповідних висновків. Класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків будується не довільно, а
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із врахуванням наявності в суспільстві різних сфер діяльності,
якісно різних за змістом суспільних відносин; взаємовідносин
держави і громадянина у сфері правоохоронної діяльності
держави, спрямованої на захист життя, здоров’я, індивідуальної свободи і безпеки, честі й гідності людини, взаємовідносин
у політичній, соціальній, економічній та культурній сферах.
Конституційні норми різних країн щодо прав, свобод і
обов’язків людини і громадянина можна поділити на:
1) громадянські і політичні права й свободи, проголошені
буржуазними революціями;
2) соціально-економічні права, які ґрунтуються на соціалістичному вченні;
3) колективні, або солідарні, права, проголошені головним
чином країнами третього світу.
Права й свободи, які стосуються перших двох позицій — це
такі права й свободи, що належать кожному індивідові. Права третьої позиції можна назвати правами людини й народів
(право на здорове навколишнє середовище, право на страйк,
громадянську непокору, право політичної опозиції).
За іншою класифікацією можливе виділення загальних і особливих прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Критерієм класифікації тут слугує те, що в одних випадках вони
стосуються всіх громадян (право на відпочинок), а в інших —
тільки певних (окремих) груп громадян (жінок, дітей).
І насамкінець: права й свободи людини і громадянина можуть бути згруповані за сферами життєдіяльності індивіда. Такого роду класифікація видається особливо важливою, бо вона показує межі охорони прав людини і громадянина у різних сферах.
Критерієм тут є однорідність матеріального змісту прав, свобод
і обов’язків та однотипність норм, що її закріплюють.
За цією класифікацією у Конституції України виділяють три
основні групи прав і свобод та одну групу обов’язків:
1. Громадські права і свободи людини.
2. Політичні права і свободи громадян України.
3. Економічні, соціальні та культурні права й свободи людини і громадянина.
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Новітнє покоління прав і свобод людини
і громадянина

Терещенко Л. В.

Істинна свобода — та, яка вимагає покори законам, а не людям.
Жак Бенінь Боссюе

Покоління прав людини — це класифікація прав людини відповідно до їхнього історичного розвитку. Традиційно їх прийнято ділити на три, але все частіше з’являється думка про виокремлення четвертого покоління. У XXI столітті можна говорити про
становлення четвертого покоління прав людини, котре пов’язане з науковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини, генетики тощо. Ці права є результатом втручання у психофізіологічну сферу життя людини (наприклад, право людини на штучну
смерть (евтаназію); право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім’ї, вирощування органів людини з її
стовбурових клітин та ін.), яке, однак, не є безмежним (заборона
клонування людини та встановлення інших правових меж). До
переліку прав людини можна включити: зміну статі, трансплантацію органів, клонування, використання віртуальної реальності, одностатеві шлюби, штучне запліднення, евтаназію, вільну
від дитини сім’ю, незалежне від державного втручання життя
за релігійними, моральними поглядами, доступ до Інтернету.
Конституційні гарантії здійснення прав і свобод
людини і громадянина

Терещенко Л. В.

Той, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговує ні на свободу, ні на безпеку.
Франклін Делано Рузвельт
Свобода полягає не стільки в тому,
щоб виконувати свою волю, скільки в
тому, щоб не підкорятися чужій волі.
Жан-Жак Руссо

Гарантії основних прав і свобод людини й громадянина становлять собою систему норм, принципів, умов і вимог, які за22

безпечують у сукупності додержання прав та свобод і законних
інтересів особи. Система гарантій прав і свобод людини включає передумови економічного, політичного, організаційного
та правового характеру, а також захисту прав і свобод. Система гарантій — це умови, засоби й методи, які забезпечують
фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і свобод особи. Практична реалізація конституційних прав і свобод забезпечується двома категоріями гарантій. Це, по-перше, загальні гарантії, якими охоплюється вся сукупність об’єктивних і
суб’єктивних факторів, спрямованих на практичне здійснення
прав і свобод громадян, на усунення можливих причин і перешкод щодо їх неповного або неналежного здійснення, на захист прав від порушень. По-друге, це спеціальні (юридичні) гарантії — правові засоби і способи, за допомогою яких реалізуються, охороняються, захищаються права й свободи громадян,
усувається порушення прав і свобод, поновлюються порушені
права. Гарантії конституційних прав і свобод багатоманітні та
залежать від рівня економічного і соціального розвитку суспільства, демократії, правової культурі населення, ступеня незалежності судової влади та інших чинників. Зазначені гарантії
класифікуються за різними ознаками. Розрізняють економічні,
політичні, ідеологічні та юридичні гарантії.
Економічні гарантії — це економічний лад суспільства, який
на основі визнання і захисту багатоманітних форм власності на
засоби виробництва має забезпечувати матеріальні потреби
усіх верств населення. Економічна незалежність особи в суспільстві полягає в реальній можливості володіти засобами виробництва та обирати форми підприємницької діяльності.
Політичні гарантії — це ідеологічний плюралізм і свобода політичної діяльності, яка не заборонена чинним законодавством, визнання народу єдиним джерелом влади, підконтрольність органів державної влади та органів місцевого самоврядування громадянам та їх об’єднанням. Тобто політичні
гарантії насамперед залежать від ступеня демократичності
політичного режиму.
Ідеологічні гарантії — це ідеологічна багатоманітність суспільного життя, відсутність обов’язкової ідеології та цензури,
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сприяння розвитку корінних народів і національних меншин,
пріоритет і захист прав та інтересів людини.
Юридичні гарантії — це правові засоби і способи, за допомогою яких реалізуються, охороняються і захищаються права
і свободи людини і громадянина, усуваються причини та поновлюються порушені права і свободи. До зазначених гарантій належать:
1) право кожної людини на судовий захист, що існує у всіх
демократичних державах. Тобто кожна людина має право
оскаржити не тільки незаконні дії чи акти, а й бездіяльність
органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та їх посадових і службових осіб;
2) право кожної людини на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої їй незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю зазначених органів і їх посадових і службових осіб;
3) право кожної людини і громадянина знати свої права і
обов’язки, у ч. 1 ст. 57 Конституції України проголошено, що
«кожному гарантується право знати свої права і обов’язки»;
4) право кожної людини на правову допомогу, яке логічно
випливає з права на судовий захист;
5) право кожної людини не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Тобто це юридична норма, яка передбачає юридичну відповідальність не тільки за видання такого
розпорядження чи наказу, а й за його виконання. Наприклад,
у ч. 1 ст. 60 Конституції України 1996 р. проголошено, що «ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази»;
6) право кожної людини на відмову давати свідчення чи пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів;
7) право кожної людини на презумпцію невинуватості. Тобто
людина вважається невинуватою у вчиненні злочину чи іншого
правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено вироком (постановою, рішенням) суду. Крім
того, ніхто не зобов’язаний доказувати свою невинуватість. Усі
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
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Таким чином, зазначені гарантії є тією ланкою, яка дає змогу
здійснити необхідний у правовому статусі людини і громадянина перехід від передбаченої в Конституції та законах можливості до реальної дійсності.
Мiжнародний захист прав i свобод людини
і громадянина

Терещенко Л. В.

Правосвідомість — це відчуття
свого права перед владою, відчуття
того, що влада не повинна сміти вимагати від тебе більше, ніж того вимагає закон.
Олександр Круглов

Під міжнародним захистом прав i свобод людини розуміють систему міжнародно-правових норм, принципів і стандартів, закріплених у міжнародних договорах універсального, регіонального та локального характеру, які визначають
права і свободи людини, зобов’язання держав і міждержавних
організацій щодо дотримання, розвитку вказаних прав і свобод, а також міжнародні механізми забезпечення і контролю
за дотриманням суб’єктами міжнародного права зобов’язань
у цій галузі права і відновленням порушених прав конкретних
осіб чи груп населення. Отже, в такому розумінні міжнародний
захист прав людини та основних свобод — це галузь сучасного
міжнародного права з розвинутою сукупністю інститутів права
й належними механізмами забезпечення їх функціонування.
У структурі міжнародного захисту прав людини та основних
свобод можна виділити: загальні принципи права, принципи
міжнародного права, норми міжнародного права звичаєвого
характеру і міжнародно-правові стандарти. Загальні принципи права, будучи спільними для всіх правових систем, надають основним правам людини характеру універсальності, недискримінації, рівності статусу фізичних осіб, відповідності їх
прав і обов’язків та ін. У структурі галузі міжнародного захисту
прав людини та основних свобод функціонують практично всі
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принципи міжнародного права. Але найхарактернішими для
неї є: принцип загальної поваги прав людини та основних свобод (стрижневий принцип), принцип самовизначення, принципи протиправної політики колоніалізму, неоколоніалізму й
расизму, принцип верховенства права, принцип плюралістичної демократії та ін.
Система міжнародно-правових актів у сфері регламентації
прав і свобод людини містить у собі до нинішнього часу близько 300 документів, котрі можна класифікувати як акти універсального характеру, акти спеціального характеру та акти регіонального характеру.
З-поміж міжнародно-правових актів, що мають універсальний (загальновизнаний і глобальний) характер, насамперед варто назвати такі: Статут ООН (прийнятий 24.06.1945), Загальна
декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю
ООН 10 грудня 1948 р., Конвенція про попередження злочину
геноциду і покарання за нього (1948); Конвенція про політичні права жінок (1952); — Додаткова конвенція про скасування
рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства (1956); — Конвенція про ліквідацію дискримінації у сфері
освіти (1960); — Конвенція про ліквідацію дискримінації у сфері
праці і занять (1958); — Міжнародна конвенція про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації (1956) та ін. У грудні 1966 р. під
егідою ООН були прийняті два дуже важливі документи універсального характеру — Пакт про громадянські та політичні права
і Пакт про економічні, соціальні та культурні права.
Проблема обмеження прав людини

Терещенко Л. В.

Демократія — це, по суті, визнання того, що всі ми як суспільство є
відповідальними один за одного.
Генріх Манн

Відповідно до частини 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини «при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повин26

на зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом
виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог
моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві». Конституція України, виходячи з міжнародно-правових документів, встановила обмеження щодо
реалізації деяких прав і свобод людини і громадянина.
Так, право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію обмежується 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, яка одержана конфіденційно, або для підтримки
авторитету і неупередженості правосуддя (ст. 34 Конституції). Здійснення права на свободу світогляду і віросповідання може бути обмежене законом лише в інтересах охорони
громадського порядку, здоров’я і моральності населення,
захисту прав і свобод інших людей (ст. 35). На таких самих
підставах може бути обмежене право громадян на свободу
об’єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36).
Конституційно встановлюються обмеження щодо права на
проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 39)
тощо. Всі ці обмеження обґрунтовані необхідністю забезпечення охорони конституційного ладу, національної безпеки,
прав і свобод людини і громадянина.
Стаття 64 Конституції України встановлює, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. 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,
60, 62, 63 Конституції. Йдеться про право на: рівність громадян перед законом; громадянство і його зміну; життя; повагу
до гідності людини; свободу та недоторканність; звернення
до органів державної влади; житло; шлюб; рівність дітей в їх
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 равах; захист прав і свобод; відшкодування за рахунок дерп
жави матеріальної та моральної шкоди; знання своїх прав і
обов’язків; незворотність дії законів та інших нормативних
актів; правову допомогу; необов’язковість виконання явно
злочинних розпоряджень чи наказів; неможливість подвійного притягнення до юридичної відповідальності; те, щоб вважатися невинуватим у вчиненні злочину, доки вину не буде доведено в законному порядку; відмову давати свідчення щодо
себе, членів сім’ї та близьких родичів.
Перелік цих прав корелюється з положеннями Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, відображає
прагнення захистити ті права і свободи, які мають забезпечуватися за будь-яких обставин, в тому числі при введенні надзвичайного або воєнного стану.
Обмеження прав людини і громадянина можливі за умови
введення на всій території України або в окремих її частинах
надзвичайного стану.

Розділ 2.
ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
ТА ГРОМАДЯНИНА
Поняття та зміст громадянських прав і свобод
людини і громадянина

Терещенко Л. В.
Не Америка винайшла громадянські права. Правильніше буде
сказати, що громадянські права винайшли Америку.
Джиммі Картер
Захист права є обов’язком перед
суспільством. Хто захищає своє право, той захищає право загалом.
Рудольф Ієрінг

Громадянські (особисті) права і свободи — це закріплені
у конституції і законах держави, а також у міжнародно-правових актах права і свободи особи, які визначають сферу її автономної свободи і забезпечують задоволення нею своїх особистих інтересів. Громадянські (особисті або природні) права й
свободи складають першооснову правового статусу людини
і громадянина. Більшість із них мають абсолютний характер,
тобто є не тільки невідчужуваними, а й не підлягають обмеженню. Ця група прав і свобод громадян забезпечує неприпустимість посягання державних органів, громадських організацій, службових осіб на життя, здоров’я, свободу, честь і гідність
людини та неприпустимість свавільного позбавлення її життя.
Термін “громадянські права і свободи” абсолютно не пов’язується з їхньою належністю лише громадянам нашої держа29

ви. Специфіка цих прав і свобод полягає в тому, що вони є загальними, надтериторіальними й наднаціональними В даному
випадку йдеться про те, що у переважній більшості країн, які
підписали і ратифікували Міжнародний пакт про громадянські
та політичні права, вказаними правами і свободами людина наділяється як член громадянського суспільства.
Громадянськими правами володіють всі проживаючі на території України індивіди незалежно від свого правового стану (громадяни України, іноземні громадяни. Більшість із особистих прав і свобод мають абсолютний характер, тобто є не
лише невід’ємними, а й такими, що не можуть бути обмежені.
Конституція України закріплює такі громадянські права і
свободи: право на життя та право на захист свого життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (ст. 27); право на повагу до своєї гідності (ст. 28); право
на свободу та особисту недоторканність і право невідкладно
знати про мотиви свого арешту або затримання, від моменту
затримання захищати себе особисто і користуватися правовою
допомогою захисника, оскаржити затримання в суді (ст. 29);
право на недоторканність житла (ст. 30); право на таємницю
листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31); право на невтручання в особисте життя, право громадян України знайомитися в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з
відомостями про себе, право на спростування недостовірної
інформації про себе і членів сім'ї та право вимагати вилучення
будь-якої інформації та на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації (ст. 32); свободу пересування, право вільного вибору місця проживання
та право вільно залишати територію України, право громадян
України в будь-який час повернутися в Україну (ст. 33); право
на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35); тощо.
Саме щодо зазначеної групи прав у Конституції України встановлені вимоги, відповідно до яких не повинні прийматися закони, які скасовували чи змінювали б громадянські права. Це є
важливою гарантією непорушності гідності та свободи людини.
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Право людини на життя

Кульчицька О. В., Легенька М. М.
Право — це не те, що хтось
надає вам; право — це те, чого
ніхто не може вас позбавити.
Ремзі Кларк

Відповідно до ст. 27 Конституції України 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.
Право на життя належить до невід’ємних, основоположних
прав людини. Воно закріплене в усіх найважливіших міжнародних договорах про права людини. Суб’єктом права на життя є
людина, незалежно від того, чи є вона громадянином України.
З огляду на ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Україна зобов’язана забезпечити право на життя, як і решту конвенційних прав людини, щодо всіх
людей, що перебувають під юрисдикцією держави. Саме так і
слід розуміти просторову дію ст. 27 Конституції України. Але
ні в українському, ні в міжнародному праві не існує єдиного
визначення людини.
Згідно з законодавством України людина з’являється в момент народження та зникає після її смерті. Це означає, що українське законодавство не розглядає ненароджену істоту як людину, хоча і може визнавати у випадках, встановлених законом, інтереси «зачатої, але ще не народженої дитини» (ч. 2
ст. 25 ЦК України). Такий підхід збігається з нормами міжнародних договорів України про права людини, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
Право на життя містить такі складові: невід’ємність права
людини на життя, заборона свавільного позбавлення життя,
право захищати своє життя та життя інших людей від проти31

правних посягань. Визнається право особи позбавити життя
іншу людину внаслідок неминучої потреби застосувати силу у
випадках, визначених законом.
Головним у статті 27 є проголошення невід’ємності права на
життя, яке належить кожній людини, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних переконань, громадянства тощо. Невід’ємність права на життя слід розглядати як наслідок природності
цього права. Ніхто, у тому числи Конституція, не наділяють людину правом на життя. Конституція України визнає, що людина
має це право в силу лише того факту, що вона є людиною.
Обов’язок захищати життя людини, а отже й забезпечувати
право на життя, покладене Конституцією України на державу.
Стаття 27 сформульована передусім саме як безпосередній
обов’язок держави (ч. 2 ст. 27). Тому відповідно до Конституції
України українська держава приймає на себе певні обов’язки
щодо захисту життя людини. Такими обов’язками слід передусім вважати: встановлення юридичної (кримінальної) відповідальності за протиправне посягання на життя людини та протиправне позбавлення її життя; заборону позбавляти будь-яку
особу життя свавільно; заборону екстрадиції особи в державу,
в якій до неї може бути застосована смертна кара; заборону вислання особи в державу, в якій буде існувати загроза її життю;
запровадження організаційно-правових засобів захисту права на життя, зокрема за умов, коли існує висока вірогідність
абсолютної загрози життю людини; запровадження правових
гарантій захисту особи, яка захищає своє життя і здоров’я чи
життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.
Україна ратифікувала Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо скасування смертної кари та відмовилась від смертної кари як способу
кримінального покарання. У чинному Кримінальному кодексі
України смертна кара вилучена з видів покарань.
Право на життя не належить до абсолютних, тобто не існує
абсолютної, нічим не обмеженої заборони позбавляти людину життя. Згідно з ч. 2 ст. 27 Конституції України «ніхто не може
бути свавільно позбавлений життя». В окремих випадках люди32

ну може бути позбавлено життя внаслідок неминучої потреби
застосувати силу. Але такі випадки, оскільки вони обмежують
конституційне право людини, повинні бути встановлені виключно законами України (п. 1 ст. 92 Конституції України). Крім
того, на випадки неминучої потреби застосувати сили вказують міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України: «а) при захисті будь-якої людини від
незаконного насильства; b) при здійсненні законного арешту
або при запобіганні втечі людини, що законно перебуває під
вартою; с) у діях, законно вчинених з метою придушення бунту
або заколоту» (ст. 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод).
Позбавлення життя при захисті будь-якої людини від незаконного насильства може мати місце або в разі захисту від незаконного насильства власного життя, або в разі захисту від
такого насильства іншої особи. Саме це обмеження права на
життя передбачає ч. 3 ст. 27 Конституції України.
Законом України «Про Національну поліцію» встановлено
підстави та умови застосування заходів примусу (ст. 42), зокрема вогнепальної зброї (ст. 46), поліцейськими при виконанні
ними своїх обов’язків. Окремі питання застосування зброї визначені Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової
служб Збройних Сил України», дія якого поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України,
Національну гвардію Міністерства внутрішніх справ України,
війська Цивільної оборони України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України.
Європейський суд з прав людини та інші міжнародні органи по захисту прав людини головними критеріями при правовій оцінці фактів застосування сили, включаючи зброю, під час
здійсненні законного арешту або для запобігання втечі особи,
яка законно тримається під вартою, вважають домірність, доцільність та абсолютну необхідність.
Проблемними питаннями, які можуть бути пов’язаними із застосуванням ст. 27 Конституції України, є самогубство, евтаназія,
аборт. Самогубство — позбавлення людиною самою себе (без
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сторонньої допомоги) власного фізичного життя, що має місце
внаслідок добровільного, обміркованого рішення або внаслідок
рішення, що виникає у стані афекту. Сучасна теорія права виходить із загального визнання за особою права свідомо розпоряджатися власним життям. У разі психічного розладу особи, яка
скоює або проявляє реальний намір скоїти дії, які становлять
безпосередню загрозу для неї або оточуючих, така особа може
бути примусово госпіталізована (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про
психіатричну допомогу»). Доведення до самогубства згідно з
Кримінальним кодексом України є злочином (ст. 120 КК України).
Від самогубства слід відрізняти евтаназію — штучне позбавлення людини життя при наявності волевиявлення з її сторони
за допомогою медичних засобів у випадках невиліковної хвороби чи серйозного порушення здоров’я (смертельні травми
тощо) цієї людини. Українське законодавство за будь-яких обставин не визнає правомірність евтаназії і кваліфікує її як злочин. У міжнародному праві залишається відкритим питання,
чи охоплює право на життя також і обов’язок людини жити,
а також чи може людина за допомогою іншої людини свідомо відмовитися від цього свого права. Практика міжнародних
органів із захисту прав людини залишає це питання на розсуд
кожної держави.
Як визначає Всесвітня організація охорони здоров’я: планування сім’ї включає запобігання небажаної вагітності, вільний
вибір кількості та часу народження дітей залежно від віку і здоров’я батьків. Право жінки на аборт тісно пов’язане з правом
на планування сім’ї, яке включає в себе право на запобігання
небажаній вагітності. Права на запобігання небажаній вагітності є комплексним поняттям і включає в себе в тому числі, крім
методів контрацепції та здійснення аборту.
Операція (процедура) штучного переривання небажаної вагітності передбачена у строк до 12 тижнів вагітності.
В Україні аборт виступає як порушення прав людини у випадку його незаконного проведення, включаючи примушування
до аборту. Незаконне проведення аборту тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 134 КК України).
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В Україні передбачена комплексна медична допомога вагітній жінці під час небажаної вагітності — організація заходів
щодо надання якісної та ефективної медичної допомоги у закладах охорони здоров’я з метою профілактики для уникнення
надалі небажаної вагітності, проведення операції (процедури)
штучного переривання небажаної вагітності та попередження
можливих ускладнень.
Законодавство містить численні норми, що стосуються медичної практики щодо абортів і спрямовані на захист життя та
здоров’я жінки. За медичними показаннями можливе штучне
переривання вагітності. Умови і порядок її проведення врегульовані «Про порядок штучного переривання вагітності від
12 до 28 тижнів» і Додатком II «Переліку соціальних показань,
при яких може бути проведено штучне переривання вагітності». У міжнародному праві не міститься положень про заборону або про правомірність абортів.
Стаття 27 закріплює право кожного «захищати своє життя і
здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань» (ч. 3). Такі дії можуть вчинятись внаслідок необхідної
оборони або крайньої необхідності. Необхідною обороною
визнаються «дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи,
а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно
небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає,
шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони»
(ч. 1 ст. 36 КК України).
Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не
відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту
(ч. 2 ст. 36 КК України). Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі
чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб,
а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю
небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими
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засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення
меж крайньої необхідності. Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним
інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена
шкода (ч. 2 ст. 39 КК України).
Право людини на повагу до її гідності

Кульчицька О. В.

Відповідно до статті 28 Конституції України 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.
Право кожного на повагу до його гідності належить до особистих невід’ємних прав людини. Без визнання його з боку
держави і забезпечення належного рівня захисту людина не
може бути рівноправним членом суспільства. Саме тому Конституція України гарантує його слідом за проголошенням рівності конституційних прав і свобод.
У зв’язку з цим, держава має не лише утримуватися від посягання на гідність особи, а й зобов’язана забезпечити дієвий
захист всім особам від таких посягань з боку третіх осіб.
Як етична і правова категорія гідність включає усвідомлення особою і оточуючими факту володіння нею сукупністю певних моральних і інтелектуальних властивостей, а також її повагу до самої себе. Гідність особи визначається не лише самооцінкою суб’єкта, а й його об’єктивною оцінкою іншими людьми.
Проте незалежно від останньої і в тих випадках, коли особа через хворобливий психічний стан не здатна до соціально усвідомленої поведінки, її гідність охороняється державою.
Саме тому ч. 2 статті 28 закріплює, що ніхто не може бути
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що
принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Ця консти36

туційна норма відтворює відповідні положення ст. 5 Загальної
декларації прав людини, ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання, ст. 3 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод (далі — Конвенція), Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.
Заборона катувань, жорстокого, нелюдського або такого,
що принижує гідність, поводження не знає винятків, а тому не
допускає порушень й у період війни або іншого надзвичайного стану, що прямо зазначено в ч. 2 ст. 64 Конституції України.
Така абсолютна заборона підтверджує, що право, гарантоване
цією статтею, втілює одну з основоположних цінностей демократичної держави.
У частині 2 ст. 28 названі основні категорії, які містять градацію жорстокості поводження з людиною або її покарання.
Тлумачення цих категорій має здійснюватися з урахуванням
загальновизнаних міжнародних стандартів, а також Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Конвенції «катування» означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне
спричиняється сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості
чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона запідозрюється, а також залякати
чи примусити її або третю особу чи з будь-якої причини, що
ґрунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий
біль або страждання спричиняються державними посадовими
особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх
підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди. До цього терміну не включаються біль або страждання, що виникли
внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій
чи викликаються ними випадково.
Слід разом з тим враховувати, що в деяких випадках, прямо визначених у законі, компетентні державні органи мають
право приймати рішення та вчиняти певні дії, які хоча й спричинюють особі моральні або фізичні переживання, проте ґрун37

туються виключно на законі і обумовлюються необхідністю досягнення соціально значущої мети. Ці дії та рішення не можуть
бути визнані як такі, що принижують гідність особи. Особливо
це стосується сфери кримінального судочинства, де широко застосовуються заходи кримінально-процесуального примусу, які
так чи інакше обмежують конституційні права людини.
Враховуючи це, чинне кримінально-процесуальне законодавство передбачає низку етичних засад, дотримання яких
є обов’язковим для осіб, які здійснюють кримінальне судо
чинство.
Ці правила набувають значення гарантій від спричинення особі невиправданої моральної шкоди в ході кримінально-процесуальної діяльності. Так, наприклад, важливе положення загального характеру, дотримання якого є обов’язковим при провадженні процесуальних дій, містить КПК України: «забороняється домагатись показань обвинуваченого та
інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів». Відповідно до КПК України
учасники особистого обшуку або виїмки в особи предметів і
документів повинні бути однієї статі з особою, яку обшукують
чи у якої проводиться виїмка. При освідуванні особи іншої статі, коли це пов’язане з необхідністю її оголювати, слідчий не
вправі бути присутнім. При освідуванні також не допускаються
дії, які принижують гідність освідуваної особи або небезпечні
для її здоров’я (КПК України). Відтворення обстановки і обставин події допускається при умові, коли виконувані дії не принижують гідності осіб, що беруть у них участь, і не є небезпечними для їх здоров’я ( КПК України).
Особи, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, підлягають обшуку, медичному огляду, дактилоскопіюванню
і фотографуванню. Речі, які є при них, а також передачі і посилки, що надходять на їхнє ім’я, також підлягають огляду, а листування — перегляду. Крім того, у випадках і порядку, передбачених Законом України «Про попереднє ув’язнення», адміністрація
місця попереднього ув’язнення має право застосовувати щодо
осіб, взятих під варту, заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю. Тримання осіб, взятих під варту, здійсню
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ється на принципах неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації прав людини, інших міжнародних
правових норм і стандартів поводження з ув’язненими і не може
поєднуватися з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність.
Важливою гарантією від свавільного втручання в особисте життя людини з боку державних органів є запроваджений
Конституцією України судовий порядок прийняття рішення
про проведення тих слідчих дій та оперативно-розшукових
заходів, які суттєво обмежують конституційні права та свободи. Зокрема, зняття інформації з каналів зв’язку та накладення арешту на кореспонденцію, огляд та обшук житла чи іншого володіння особи, поміщення обвинуваченого у медичний
заклад для проведення судово-медичної або судово-психіатричної експертизи здійснюються виключно на підставі постанови суду.
Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброя можуть бути застосовані до правопорушників виключно на підставі та в порядку, встановлених законами України «Про Національну поліцію», «Про Національну гвардію України», Кримінально-виконавчим кодексом України.
Будучи особистим немайновим правом, що забезпечує соціальне буття фізичної особи, право на повагу до гідності та честі захищається й нормами ЦК. Відповідно до статей 277, 280,
297 ЦК України фізична особа має право звернутися до суду
з позовом про захист її гідності та честі та відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок поширення про неї та (або)
членів її сім’ї недостовірної інформації, а також на відповідь і
спростування цієї інформації.
Гарантією забезпечення права кожного на повагу до його
гідності є й передбачена законами України «Про загальний
військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну
(невійськову) службу» можливість проходження громадянами
України альтернативної служби. Таке право надається, якщо
виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням особи і вона належить до діючих згідно із законо39

давством України релігійних організацій, віровчення яких не
допускає користування зброєю.
Умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного
чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, тобто
катування, відповідно до ст. 127 КК України є злочином і тягне
за собою кримінальну відповідальність. Злочинними згідно із
ст. 373 КК України є й дії, які виражаються в примушуванні давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку особи, яка проводить дізнання чи досудове слідство.
Як посягання на гідність особи розглядається й провадження медичних, наукових чи інших дослідів надлюдиною без її
вільної згоди. Тому ч. 3 ст. 28 категорично забороняє таке втручання. Згода на провадження дослідів може бути визнана вільною лише за умови, що особа, яка її дає, повністю обізнана про
характер і наслідки дослідів і повністю усвідомлює пов’язану
з ними небезпеку.
Правові гарантії недоторканності особи в даному аспекті
закріплені в чинному законодавстві України. Так, відповідно
до ст. 42 Основ законодавства України про охорону здоров’я
(далі — Основи) медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом
на організм людини) допускається лише в тому разі, коли воно
не може завдати шкоди пацієнту. Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими,
якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та
здоров’ю пацієнта, застосовуються за згодою інформованого
про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта, а лікар вживає всіх
належних у таких випадках заходів для відвернення шкоди
його життю та здоров’ю.
Для застосування методів діагностики, профілактики та лікування необхідна згода інформованого пацієнта. Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, а також пацієнта, визнаного в
установленому законом порядку недієздатним, медичне втру40

чання здійснюється за згодою їх законних представників. У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є
наявною, згода хворого або його законних представників на
медичне втручання не потрібна. Якщо відсутність згоди може
призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов’язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове
підтвердження, а при неможливості його одержання — засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.
Застосування медико-біологічних експериментів на людях
допускається із суспільно корисною метою за умови їх наукової обґрунтованості, переваги можливого успіху над ризиком
спричинення тяжких наслідків для здоров’я або життя, гласності застосування експерименту, повної інформованості і добровільної згоди особи, яка підлягає експерименту, щодо вимог його застосування, а також за умови збереження в необхідних випадках лікарської таємниці. Забороняється проведення
науково-дослідного експерименту на хворих, ув’язнених або
військовополонених, а також терапевтичного експерименту
на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв’язку
з метою дослідження(ст. 45 Основ).
Закон України «Про донорство крові та її компонентів» та
ст. 46 Основ забороняють примусове взяття донорської крові
та її компонентів. При цьому донорство дозволяється лише за
умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди. Клінічні випробування лікарських засобів відповідно до ст. 8 Закону
України «Про лікарські засоби» проводяться за наявності письмової згоди пацієнта (добровольця) на участь у їх проведенні
або письмової згоди його законного представника на проведення клінічних випробувань за участю неповнолітнього або
недієздатного пацієнта. При цьому пацієнт або його законний
представник повинен отримати інформацію щодо суті та можливих наслідків випробувань, властивостей лікарського засобу, його очікуваної ефективності, ступеня ризику.
Госпіталізація особи до психіатричного закладу відповідно
до Закону України «Про психіатричну допомогу» за загальним
правилом здійснюється добровільно — на її прохання або за її
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усвідомленою згодою. Проте особа, яка страждає на психічний
розлад, може бути госпіталізована до психіатричного закладу
і без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах та при встановленні в неї тяжкого психічного
розладу, внаслідок чого вона вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку
для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її
життєдіяльність.
Якщо особа вчинила суспільно небезпечне діяння у стані
неосудності або вчинила злочин у стані обмеженої осудності
чи після його вчинення захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання, до неї
можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. За чинним КК України такі заходи застосовуються виключно на підставі рішення суду. Залежно від характеру та тяжкості
захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб
судом застосовуються такі заходи: надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до
психіатричного закладу із звичайним наглядом; госпіталізація
до психіатричного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом. Підстави
застосування цих примусових заходів медичного характеру
визначені ст. 94 КК.
Право людини на свободу та особисту
недоторканність

Кульчицька О. В.

Право на свободу та особисту недоторканність є одним із
фундаментальних і невідчужуваних особистих прав людини,
яке закріплено міжнародним співтовариством у ст. 3 Загальної
декларації прав людини, ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі — Конвенція), а також
в інших загальновизнаних міжнародних документах.
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Інститут недоторканності включає фізичну і духовну недоторканність, свободу діяти, розпоряджатися собою, тобто не
перебувати під контролем.
Відповідно до статті 29 Конституції України кожна людина
має право на свободу та особисту недоторканність.
Право на свободу та особисту недоторканність належить
до особистих немайнових прав, що забезпечують природне
існування фізичної особи, і тому захищається нормами Цивільного кодексу України. Відповідно до ст. 288 Цивільного
кодексу України (далі — ЦК) забороняються будь-які форми
фізичного чи психічного тиску на фізичну особу, втягування її
до вживання спиртних напоїв, наркотичних чи психотропних
засобів, вчинення інших дій, що порушують це право. Закон
також забороняє фізичне покарання батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх,
неповнолітніх дітей та підопічних (ст. 289 ЦК).
Будучи за своїм характером природним, право на свободу та особисту недоторканність разом з тим не є абсолютним,
адже трапляються випадки, коли захист легітимного суспільного інтересу, прав та свобод інших осіб потребує його обмеження і тому є соціально виправданим. Перш за все це стосується сфери кримінального судочинства, де стикаються суспільні та особисті інтереси, виникають гострі конфліктні ситуації,
розв’язання яких потребує застосування заходів процесуального примусу. Надаючи можливість компетентним державним
органам їх застосовувати, держава має на меті запобігти зловживанню правом з тим, щоб реалізація конституційних прав і
свобод однієї особи не шкодила правам і свободам інших.
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
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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.
Реальність права на свободу та особисту недоторканність
спирається на систему юридичних механізмів, що забезпечують його дію і тому набувають значення юридичних гарантій.
Найважливішими з них є встановлений Конституцією України
судовий порядок арешту та взяття під варту, чітка регламентація в галузевому законодавстві підстав та строків цих примусових заходів. Судова процедура суттєво підвищує рівень
захисту прав та свобод, оскільки містить низку гарантій від
свавільного їх обмеження, сприяє винесенню законного, обґрунтованого та вмотивованого рішення.
Слід звернути увагу на те, що, проголошуючи неможливість
бути заарештованим або взятим під варту інакше як за вмотивованим рішенням суду, Конституція України тим самим відносить до судової юрисдикції не тільки вирішення питання про
застосування арешту як виду кримінального покарання або
заходу адміністративного примусу, а й також обрання як запобіжного заходу взяття під варту в зв’язку із підозрою чи обвинуваченням особи у вчиненні злочину. При тлумаченні даної
статті треба враховувати, що відповідно до ст. 60 Кримінального кодексу України (далі — КК) та ст. 32 Кодексу України про
адміністративні правопорушення арешт є видом кримінального покарання та адміністративним стягненням.
Як вид кримінального покарання арешт полягає у триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від
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одного до шести місяців. Він не застосовується до осіб віком
до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до семи років.
Адміністративний арешт встановлюється лише у виключних
випадках за окремі види адміністративних правопорушень на
строк до п’ятнадцяти діб. Він також не може застосовуватися
до вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до дванадцяти
років, до осіб, які не досягай вісімнадцяти років, до інвалідів
першої і другої групи.
Взяття під варту є запобіжним заходом, який обирається
щодо підозрюваного або обвинуваченого на досудовому розслідуванні, а щодо підсудного — в судовому розгляді кримінальної справи (Кримінальний процесуальний кодекс України —
далі — КПК). Загальний строк тримання під вартою під час досудового розслідування дорівнює двом місяцям. На відміну від
досудового розслідування, в судовому розгляді кримінальної
справи строку тримання під вартою підсудного чинним законодавством України не встановлено, тобто цей запобіжний захід
може діяти протягом судового розгляду кримінальної справи.
Взяття під варту застосовується в справах про злочини, за які
законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на
строк понад три роки (КПК) і коли є достатні підстави вважати,
що особа, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні такого злочину, може ухилитися від слідства і суду або виконання
процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у
справі чи продовжувати злочинну діяльність (КПК).
У виняткових випадках цей запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і на строк не більше
трьох років. Це можливо, наприклад, тоді, коли особа не має
постійного місця проживання, зловживає спиртними напоями чи вживає наркотичні засоби, продовжує вчиняти злочини,
підтримує соціальні зв’язки негативного характеру, порушила
умови запобіжного заходу, не пов’язаного із позбавленням
волі, раніше ухилялася від слідства, суду чи виконання судових рішень або ж коли особу підозрюваного взагалі не вста45

новлено. Винятковість даного випадку має бути обґрунтована
у поданні про обрання запобіжного заходу і постанові судді.
Підстави, строки та порядок взяття підозрюваного, обвинуваченого під варту детально регламентовано КПК. Згідно
з ним, у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи
його перепинити уповноважені на те законом органи можуть
застосовувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 72 годин має
бути перевірена судом. Порядок та процесуальні гарантії додержання прав затриманого регламентовано КПК.
Суттєвою гарантією додержання прав затриманого та заарештованого є правова допомога захисника. Надання Конституцією України кожному затриманому права у будь-який
час оскаржити в суді своє затримання є важливим кроком на
шляху демократизації кримінального процесу, розширення
його змагальних засад, гармонізації з європейськими стандартами у галузі прав людини. Отже, така процедура, що отримала
назву «habeascorpus», передбачає наявність судового контролю за законністю та обґрунтованістю затримання.
Завідомо незаконне затримання, арешт або тримання під
вартою відповідно до ст. 371 ККУ є злочином проти правосуддя, який тягне за собою застосування щодо винних кримінальної відповідальності.
У разі постановлення щодо підсудного виправдувального вироку суду, встановлення в обвинувальному вироку суду
чи іншому рішенні суду (крім ухвали чи постанови про повернення справи на додаткове розслідування чи новий судовий
розгляд) факту незаконного взяття і тримання під вартою, закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або за недоведеністю участі
обвинуваченого у вчиненні злочину, закриття справи про адміністративне правопорушення у особи виникає право на відшкодування шкоди, завданої незаконним взяттям і триманням
її під вартою, незаконним застосуванням адміністративного
арешту. Порядок і правові умови відшкодування передбачено
Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завда46

ної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду».
Вимога Конституції України про негайне повідомлення родичів заарештованого та затриманого спрямована на захист його
прав та законних інтересів. Крім етичної мотивації, ця конституційна норма має значення процесуальної гарантії, оскільки, будучи повідомленими, родичі підозрюваного, обвинуваченого
мають реальну можливість запросити захисника до участі в провадженні. Це положення конкретизоване в КПК, відповідно до
якої про арешт підозрюваного або обвинуваченого і його місце перебування слідчий зобов’язаний повідомити його дружину чи іншого родича, а також сповістити за місцем його роботи.
Якщо обвинувачений є іноземним громадянином, то відповідно до КПК постанова про взяття його під варту направляється в Міністерство закордонних справ України. Проте на вимогу
Віденської конвенції про консульські зносини правоохоронні органи України повинні сповіщати іноземні дипломатичні
представництва не тільки про взяття під варту іноземних громадян на території України, а й про їх затримання або позбавлення волі за вироками українських судів. При цьому консульські посадові особи мають право на відвідування затриманих
або взятих під варту громадян держави, яку вони представляють, та на вільні зносини з компетентними органами України.
Право людини на недоторканність житла

Кульчицька О. В.
Влада, заснована на хибній
ідеї, приречена на загибель від
власного свавілля.
Володимир Короленко

Відповідно до статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за
вмотивованим рішенням суду.
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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.
Недоторканність житла чи іншого володіння особи є однією із складових особистої недоторканності та тісно пов’язана
з правом на недоторканність особистого і сімейного життя, гарантованого ст. 32 Конституції України. Саме тому ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі —
Конвенція) комплексно декларує ці права: «Кожен має право
на повагу до його приватного і сімейного життя, до житла і до
таємниці кореспонденції». У своїх рішеннях Європейський суд
з прав людини (далі — Суд) неодноразово підкреслював, що
за цією статтею Конвенції держава виконає свої зобов’язання
не тільки якщо просто утримається від дій, що ці права порушують, а за умови, що буде діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення.
Виходячи з того, що наведені права доповнюють одне одного, зазначимо, що конституційне положення щодо недоторканності житла чи іншого володіння особи означає не тільки
заборону входити до нього всупереч волі осіб, які в ньому
проживають на легальних підставах, а й заборону розголошувати все, що в ньому діється. Недоторканними відповідно до
коментованої статті є й особисті речі, документи, кореспонденція, інші особисті папери та майно, що зберігаються у житлі чи
іншому володінні особи.
Під житлом розуміють не тільки місце постійного проживання особи, а й місце її тимчасового, переважного проживання або перебування. Як роз’яснив Пленум Верховного Суду
України в постанові від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі
питання застосування судами України законодавства при дачі
дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних
прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства»,
під житлом треба розуміти: 1) особистий будинок з усіма приміщеннями, які призначені для постійного чи тимчасового про48

живання в них, а також ті приміщення, які хоча й не призначені
для постійного чи тимчасового проживання в них, але є складовою будинку; 2) будь-яке житлове приміщення, незалежно
від форми власності, яке належить до житлового фонду і використовується для постійного або тимчасового проживання (будинок, квартира в будинку будь-якої форми власності, окрема
кімната в квартирі тощо); 3) будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать до житлового фонду, але пристосовані
для тимчасового проживання (дача, садовий будинок тощо).
Конституція України гарантує недоторканність не тільки
житла, а й іншого володіння особи. Пленум Верховного Суду
в згаданій постанові зазначив, що як «інше володіння» слід розуміти такі об’єкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і
зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними
можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші
господарські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого
та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту),
індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо.
Право на недоторканність житла належить усім особам, які в
ньому проживають. Тому не є його порушенням випадки, коли
примусово до житла уселяється особа, яка має на це законне
право (відповідно до ч. 2 ст. 79 Закону України «Про виконавче
провадження» примусове вселення полягає у забезпеченні державним виконавцем безперешкодного входження стягувача у
приміщення, зазначене у виконавчому документі, та його проживання (перебування) в ньому). Водночас уселення у житло
особи, яка не має на це відповідних підстав, розцінюється як самовільне і відповідно до чинного законодавства тягне за собою
юридичну відповідальність, а особа піддягає виселенню, яке
полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому
документі, від особи (осіб), яка виселяється, її майна, домашніх
тварин та у забороні даній особі користуватися цим приміщенням (ч. 4 ст. 78 Закону України «Про виконавче провадження»).
Конституція захищає володільця житла, а також інших осіб,
які в ньому проживають, від незаконних посягань будь-яких інших осіб, зокрема представників влади, посадових, приватних
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осіб тощо. Проте гарантоване Конституцією право може бути
обмежене за наявності передбачених законом підстав. До таких належать необхідність провадження оперативно-розшукових заходів та слідчих дій з метою розкриття та розслідування
злочину (проникнення у житло чи інше володіння особи, проведення обшуку, огляду, виїмки), виконання судових рішень,
здійснення адміністративного нагляду. Окрему групу підстав
для вчинення законного проникнення до житла чи іншого володіння особи становлять випадки надзвичайного характеру,
коли це пов’язане з необхідністю врятування людей або майна, ліквідації аварій, пожеж тощо. Конвенція передбачає аналогічні підстави обмеження даного права.
Конституцією України передбачено, що проникнення до
житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи
обшуку не допускається інакше як за вмотивованим рішенням
суду. Тобто обмеження права на недоторканність житла чи іншого володіння особи можливе виключно на підставі вмотивованого судового рішення. Розгляд судом матеріалів для надання дозволу на провадження зазначених дій здійснюється
з додержанням таємниці досудового слідства.
Порядок провадження обшуку та огляду детально врегульовано чинним Кримінально-процесуальним кодексом України.
Негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи являє собою оперативно-розшуковий захід, який відповідно до ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» проводиться за рішенням суду, прийнятим за поданням
керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника. Про отримання такого дозволу суду або про відмову
в ньому зазначені особи протягом доби повідомляють прокурору, який здійснює нагляд за цією діяльністю.
Негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи
проводиться виключно з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо
іншим способом одержати інформацію неможливо. Крім того,
обмеження конституційних прав шляхом проникнення до житла, як і іншими передбаченими законом оперативно-розшуко50

вими заходами, здійснюється лише щодо особи, в діях якої є
ознаки тяжкого злочину.
Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено
здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав та оскаржити ці дії прокурору або до суду.
Частина третя зазначеної статті передбачає випадки, коли
обмеження права на недоторканність житла чи іншого володіння особи може бути здійснено в іншому встановленому законом
порядку. Такі випадки мають невідкладний характер і пов’язані
із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Користуючись вимогою крайньої необхідності, з метою захисту соціально значущих цінностей компетентні державні органи мають право проникати до житла чи іншого володіння особи, проводити в них обшук та огляд і без попереднього рішення суду.
Підстави та порядок провадження цих дій регламентовано чинним законодавством України та відомчими нормативними актами.
Так, наприклад, працівники пожежної охорони відповідно
до ст. 34 Закону України «Про пожежну безпеку» під час гасіння
пожеж мають право на безперешкодний доступ у всі жилі, виробничі та інші приміщення, а також вживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню
вогню та на ліквідацію пожеж. При цьому матеріальні збитки,
пов’язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі, пожежна охорона не відшкодовує.
У разі введення в Україні надзвичайного стану в зв’язку з
масовими порушеннями громадського порядку компетентні
державні органи додатково можуть здійснювати такі заходи:
перевіряти документи у громадян, а в необхідних випадках —
проводити особистий огляд, огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян (ст. 18 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»).
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Відповідно до КПК у невідкладних випадках, пов’язаних із
врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, обшук
житла чи іншого володіння особи може бути проведено без
постанови судді. При цьому в протоколі зазначаються причини, що обумовили невідкладне проведення обшуку. Протягом
доби з моменту проведення цієї дії слідчий зобов’язаний направити копію протоколу обшуку прокуророві.
Аналогічні підстави кримінально-процесуальний закон
встановлює й щодо проведення огляду житла чи іншого володіння особи без рішення суду. Крім того, останнє не потребується й у тих випадках, коли є письмова згода володільця на
проведення даної слідчої дії. Копія протоколу, в якому зазначені причини, що обумовили проведення огляд у без постанови
судді, протягом доби направляється слідчим прокурору, який
здійснює нагляд за досудовим слідством (КПК).
Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння
особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку а так
само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, є злочином і тягнуть за собою кримінальну відповідальність за ст. 162 КК. Якщо ж проникнення до
житла здійснене з метою викрадення чужого майна, дії винної
особи кваліфікуються відповідно як крадіжка, грабіж або розбій (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187 КК).
Право людини на таємницю листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

Кульчицька О. В.
Влада не може вимагати поваги до закону, якщо сама його
не поважає.
О. Коні

Відповідно до статті 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені
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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.
Право кожного на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції тісно пов’язане з
правом на невтручання до особистого і сімейного життя, передбаченого ст. 32 Конституції. Проте положення зазначеної
статті виходять за межі виключно приватного життя людини
і не можуть бути зведені тільки до забезпечення особистої
або сімейної таємниці. Вони рівною мірою стосуються й сфери
службових, ділових та інших суспільних відносин.
Будучи невід’ємним правом людини, яке забезпечує її особисту недоторканність, воно гарантується основними міжнародними документами у галузі прав людини — Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав людини та
основоположних свобод (далі — Конвенція) тощо.
Під листуванням слід розуміти обмін поштовими відправленнями, які передаються поштовим зв’язком.
Під телефонними розмовами розуміють обмін інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж.
Телеграфна кореспонденція — це повідомлення, що передаються телеграфом.
Інша кореспонденція — це повідомлення громадян, які передаються за допомогою інших, крім описаних вище, засобів
зв’язку. Наприклад, це можуть бути повідомлення, зроблені
громадянином по телефаксу, пейджинговим зв’язком, іншими
телекомунікаціями, тощо.
Гарантія недоторканності повинна поширюватися й на інші,
крім зазначених, види повідомлень — листи, що передаються
через кур’єра, друзів, знайомих, інформацію, яка одержується
відомчим шляхом.
Слід мати на увазі, що особа, використовуючи телекомунікативні або поштові послуги, довіряє провайдерам телекому53

нікації чи операторам поштового зв’язку не самий зміст своїх
відправлень або повідомлень, а лише передачу кореспонденції або технічне забезпечення обміном інформацією. Саме тому
на суб’єктів, які надають послуги поштового зв’язку, та суб’єктів ринку телекомунікації законом покладено обов’язок зберігання таємниці листування та телефонних розмов. Зокрема,
відповідно до Закону України «Про поштовий зв’язок» забезпечення прав користувачів на таємницю інформації у сфері
надання послуг поштового зв’язку є однією із основних засад
діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку (ст. 3). Таємниця поштових відправлень, у тому числі листування та іншої письмової кореспонденції, електронних повідомлень, що
пересилаються (передаються) засобами зв’язку, гарантується
Конституцією та законодавством України. Оператори вживають організаційно-технічних заходів щодо захисту інформації
згідно із законодавством України. Виїмка та огляд письмової
кореспонденції, вкладень в інших поштових відправленнях,
одержання будь-яких довідок щодо них заборонено, крім випадків, визначених законом (ст. 6).
Закон України «Про телекомунікації» проголошує, що зняття
інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані вживати відповідно до законодавства
технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим
доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами (ст. 9). Персонал оператора, провайдера телекомунікацій несе відповідальність за порушення вимог законодавства України щодо збереження таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції,
що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер (ст. 41).
Проте право на конфіденційність листування та телефонних
розмов не є абсолютним. Дана стаття Конституції передбачає
можливість встановлення винятків у випадках, передбачених
законом. Вони можуть мати місце виключно за рішенням суду
і тільки з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час
розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами
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одержати інформацію неможливо. Встановлені Конституцією підстави обмеження цього права аналогічні відповідним
положенням ст. 8 Конвенції: «Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права інакше ніж згідно із
законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві в
інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і
злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту
прав і свобод інших осіб».
Сферою найчастішого застосування обмежуючих дане право заходів є кримінальне судочинство. Тому особливе значення при правовому регулюванні оперативно-розшукової
та кримінально-процесуальної діяльності набувають гарантії
збереження особистої таємниці, забезпечення права кожного
на невтручання до особистого життя, конфіденційність листування та телефонних розмов.
Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку можуть бути застосовані лише за наявності достатніх підстав
вважати, що у листах, телеграфній та іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого іншим особам або інших осіб
підозрюваному чи обвинуваченому, а також в інформації, якою
вони обмінюються за допомогою засобів зв’язку, містяться дані
про вчинений злочин або документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими способами отримати ці дані
неможливо. До кореспонденції, на яку може бути накладено
арешт, належать: прості та рекомендовані листи, поштові картки, сектограми, дрібні пакети, бандеролі всіх видів (прості, цінні,
рекомендовані), посилки, поштові контейнери, перекази, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, телеграми, прямі поштові контейнери, радіограми тощо. Тобто перелік кореспонденції, на яку може бути накладено арешт, слід визначати не
лише виходячи із КПК, але й враховуючи положення ст. 1 Закону
України «Про поштовий зв’язок».
До видів каналів зв’язку, з яких може бути знята інформація,
належать технічні канали зв’язку: телефони, мобільні засоби
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телефонного, електронного чи радіозв’язку, комп’ютерна мережа зв’язку тощо.
За загальним правилом накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку можуть бути застосовані після порушення кримінальної справи і тільки щодо
підозрюваного або обвинуваченого. Проте з метою запобігти
злочинові ці слідчі дії можуть бути здійснені й до порушення
кримінальної справи.
Рішення про накладення арешту на кореспонденцію або
зняття інформації з каналів зв’язку за поданням слідчого, погодженим з прокурором, приймає голова апеляційного суду
або його заступник. Запровадження Конституцією України судового порядку прийняття даного рішення відповідає європейським стандартам у галузі прав людини.
Як оперативно-розшукові заходи зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією також проводяться за рішенням суду, прийнятим за поданням керівника
відповідного оперативного підрозділу або його заступника.
Про отримання такого дозволу суду або про відмову в ньому
ці особи повідомляють прокурору протягом доби.
Застосування цих заходів проводиться виключно з метою
запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування
кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.
За результатами здійснення зазначених оперативно-розшукових заходів складається протокол з відповідними додатками, який згідно з КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 15 Закону України «Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» може бути використаний як джерело доказів у кримінальному судочинстві.
Особливо в контексті зазначеної статті слід зупинитися на
проблемі забезпечення конфіденційності спілкування підозрюваного, обвинуваченого, підсудного із захисником. Ефективність діяльності захисника є невід’ємною від правових ме56

ханізмів, що гарантують його професійну свободу. Згідно з
КПК, ч. 2 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру» документи,
пов’язані з виконанням захисником його обов’язків при участі
в справі, не підлягають огляду, розголошенню або вилученню
без його згоди. Такою ж мірою вимоги цих статей слід поширювати й на кореспонденцію, якою обмінюються захисник із
своїм підзахисним.
У слідчій та судовій практиці трапляються випадки, коли обмеження права кожного на таємницю листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції може перетворюватися на захід забезпечення охорони та захисту прав і законних інтересів громадян. Йдеться, зокрема, про випадки існування реальної загрози життю, здоров’ю, житлу або майну осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві. Заходи, спрямовані на їх охорону, як правило, здійснюються за їх згодою з метою
забезпечення їх особистої безпеки і відповідно до Конституції
України, законів України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінального кодексу України,
Кримінального процесуального кодексу України та ін.
Під забезпеченням безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, розуміють здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров’я та майна цих
осіб від протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя.
Законодавством України також передбачено певні обмеження права кожного на таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, пов’язані з особливостями
правового статусу окремих осіб. Зокрема, відповідно до Зако
ну України «Про попереднє ув’язнення» передачі і посилки осіб,
щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, що надходять на їх ім’я, підлягають огляду, а листування — перегляду (статті 7, 13). Кримінально-виконавчим кодексом України це
право обмежується щодо осіб, засуджених до позбавлення волі,
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оскільки кореспонденція, яку вони одержують і відправляють,
піддягає перегляду, а телефонні розмови, право на які вони мають чотири рази протягом року тривалістю до п’ятнадцяти хвилин, — проводяться під контролем адміністрації (статті 110, 112,
113 Кримінально-виконавчого кодексу України).
Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції є особистим немайновим правом фізичної особи, тому вона має право на захист від протиправних посягань інших осіб способами, встановленими главою 3 Цивільного кодексу України, а також іншими способами, відповідно
до змісту цього права, способу його порушення та наслідків,
що спричинило це порушення (статті 270, 275 ЦКУ).
Якщо при провадженні у кримінальній справі право особи на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної
та іншої кореспонденції було безпідставно порушено, у разі
постановлення щодо неї виправдувального вироку суду, закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі
обвинуваченого у вчиненні злочину, шкода, завдана органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, підлягає
відшкодуванню. Крім того, якщо протягом шести місяців після
проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених
Законами України «Про оперативно-розшукову діяльність»,
«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та іншими актами законодавства, не було
прийнято рішення про порушення за результатами цих заходів
кримінальної справи або таке рішення було скасовано, завдана особі шкода також підлягає відшкодуванню.
Правовою основою відшкодування шкоди, завданої порушенням таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції під час досудового розслідування
кримінальної справи і провадження оперативно-розшукової
діяльності, є Конституція України (ч. 4 ст. 62), Закон України
«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури і суду», Кримінальний процесуальний кодекс
України, Цивільний кодекс України.
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Особа, винна у вчиненні дій, що порушують гарантоване статтею право, підлягає кримінальній відповідальності за
ст. 163 ККУ.
Право людини на невтручання в її особисте і сімейне
життя

Кульчицька О. В., Легенька М. М.

Відповідно до статті 32 Конституції України ніхто не може
зазнавати втручання в своє особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
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.
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.
Особисте життя кожної людини гармонійно взаємодіє з її
суспільним життям. У цьому обидві форми соціального існування людини неподільні й рівнозначні. Проте найбільш вразливим для можливих втручань є особисте життя. Конституційна норма закріплює неприпустимість втручання в особисте та
сімейне життя фізичної особи. Винятки визначаються безпосередньо Конституцією України.
Разом з тим, сучасні міжнародні та національні стандарти,
проголошують, що основоположними правами людини і громадянина є невід’ємне право на життя, свободу та особисту недоторканність, повагу до її честі та гідності, а заборона тортур,
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примусової праці та дискримінації становить основу правового статусу людини в цивілізованому суспільстві.
Це означає, що будь-яка особа незалежно від статі, віку, стану здоров’я чи будь-яких інших чинників має право на ефективний захист від усіх форм та проявів насильства, у тому числі захист від насильства, що вчиняється з боку членів сім’ї чи
інших близьких осіб.
А отже реагування держави на випадки домашнього насильства не може вважатися втручанням в особисте і сімейне
життя з боку держави.
Розгалужену систему норм, спрямованих як на регулювання, так і охорону та захист особистих немайнових прав
фізичної особи, містить Цивільний кодекс України, де цим
питанням присвячена Книга друга. Саме в ЦКУ (зокрема, у
ст. 301) закріплені численні гарантії недоторканності особистого життя — фізична особа сама визначає своє особисте
життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб; фізична
особа має право на збереження у таємниці свого особистого життя; обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, якщо
вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду.
Потреба в особистому житті перебуває за межами права, але право виражає, закріплює цю потребу та забезпечує
її задоволення. Воно лише в найзагальніших рисах впливає
на характер взаємовідносин між людьми у сфері особистого життя, оскільки ці відносини регулюються перш за все
нормами моралі. Вся сфера сімейного життя, дружніх та інших особистих стосунків охоплюється поняттям особистого життя. Право на особисте життя означає надану людині й
гарантовану державою можливість контролювати інформацію про саму себе, не допускати розголошення відомостей
особистого, інтимного характеру. Право людини на особисте життя — це також можливість її безперешкодного спілкування з іншими людьми.
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Право на особисте життя включає в себе не тільки забезпечення його недоторканності, але й забезпечення таємниць
цього життя.
Інформаційна сфера соціального буття тісно пов’язана з
особистим життям кожної людини. Інформація віднесена
ст. 200 ЦКУ до нематеріальних благ, які є об’єктами цивільних
прав і обов’язків. Хоча ст. 34 Конституції гарантує право вільно
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, такі можливості обмежуються щодо збирання, зберігання,
використання та поширення конфіденційної інформації про
особу. Такі дії не допускаються без згоди особи, інформація
про яку збирається.
Ці конституційні положення деталізовані в ЦКУ (ст. 302), а
також в інших законодавчих актах, зокрема в Законі України
«Про інформацію».
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про інформацію»
поняттям «інформації про особу» охоплюються документовані або публічно оголошені відомості про особу, які включають дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адресу, дату і місце народження. Дані про особу належать до конфіденційної інформації (тобто до інформації, яка має обмежений доступ).
Фізична особа з будь-яких мотивів може обмежувати доступ до такої інформації. Виняток встановлений для випадків, які пов’язані з реалізацією інтересів національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Ці випадки
визначаються виключно законами. У період збирання інформації про особу вона має право знати, які саме відомості збираються і з якою метою. З метою забезпечення своїх прав та інтересів у цей період особа має право доступу
до цієї інформації, а також вправі заперечувати її правильність, повноту тощо.
Законодавство України про інформацію визначає серед гарантій, що забезпечують конституційні права громадян у сфері
поширення особистої інформації, такі:
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— обов’язок державних органів та їх посадових осіб вживати всіх необхідних заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до інформації про фізичну особу;
— заборона доступу сторонніх осіб до відомостей про іншу
особу, зібраних відповідно до чинного законодавства
державними органами та їх посадовими особами;
— заборона зберігання інформації про особу довше, ніж це
необхідно для законно встановленої мети;
— вимога про максимальне обмеження необхідної кількості
даних про фізичну особу, яку можна одержати законним
шляхом, а також можливість їх використовувати лише для
законно встановленої мети.
Крім того, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, інформаційні системи
яких вміщують інформацію про фізичних осіб, зобов’язані
надавати їх безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб,
яких вона стосується. Винятки з цього правила встановлюються, зокрема, Законом України «Про державну таємницю»,
основами законодавства про охорону здоров’я, іншими законодавчими актами.
У тісному зв’язку з правом на особисте життя та його таєм
ницю знаходяться права на особисті папери (статті 303—
305 ЦКУ) та на таємницю кореспонденції (ст. 305 ЦКУ). Право на недоторканність особистої документації є невід’ємною
складовою забезпечення особистого статусу громадянина.
Кожна фізична особа має право на захист своїх особистих
немайнових прав, у тому числі права на невтручання в особисте і сімейне життя від будь-яких протиправних посягань
інших осіб.
Стаття 274 ЦКУ передбачає, що захист особистих немайнових прав може здійснюватися способами, передбаченими для
захисту будь-яких порушених цивільних прав, а також іншими
способами відповідно до особливостей саме особистих немайнових прав. Зокрема, ст. 277 ЦКУ закріплює право на спростування недостовірної інформації.
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Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено
внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації. Якщо поширення такої недостовірної
інформації здійснено у друкованих або інших засобах масової
інформації, особа вправі вимагати спростування недостовірної
інформації у тому ж засобі інформації. Слід особливо підкреслити, що спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від вини особи, яка її поширила, вирішальним є
самий факт недостовірності інформації.
Статті 277—279 ЦКУ містять детальну регламентацію умов,
порядку і правових наслідків спростування недостовірної інформації. Окрім зазначених можливостей для особи, чиї права
порушені поширенням недостовірної інформації, передбачено право на відшкодування завданої майнової та (або) моральної шкоди (ст. 280 ЦКУ).
Під майновою шкодою розуміють збитки, які завдані особі в разі порушення її цивільних прав. Згідно зі ст. 22 ЦКУ до
збитків належать:
1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або
пошкодженням речі, а також витрати, які особа понесла або
мусить понести для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла реально одержати за звичайних
обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Збитки відшкодовуються за загальним правилом у повному
обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Поняття та ознаки моральної шкоди, а також умови і спосіб її відшкодування визначаються ст. 23 ЦКУ, яка, зокрема, передбачає, що моральна шкода може полягати в тому числі, у
душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку
з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи
близьких родичів, у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної чи юридичної особи. Моральна шкода
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відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
Відшкодування моральної шкоди здійснюється незалежно від
майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язане
з розміром цього відшкодування.
Право людини на вільне пересування, вільний вибір
місця проживання

Кульчицька О. В.

Відповідно до статті 33 Конституції України 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.
Право на свободу пересування є фундаментальним правом природно-правового походження та складається із таких
основних складових: право фізичної особи на в’їзд і на виїзд з
території країни, на якій вона перебуває, право вільного пересування у межах цієї території, у тому числі право на вільний
вибір місця проживання. Слід зазначити, що це конституційне
право належить всім фізичним особам: громадянам України,
іноземцям та особам без громадянства.
Це право закріплюється Загальною декларацією з прав людини (ст. 13), Міжнародним пактом про громадянські та політичні права (ст. 12), Протоколом № 4 до Конвенції про захист
прав людини та основних свобод (ст. 2), а також іншими багатосторонніми та двосторонніми міжнародними актами.
Громадянин кожної країни має право залишати свою країну як тимчасово, так й остаточно без розрізнення, привілеїв
та дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання,
народження та іншого статусу, за мовними та іншими ознаками.
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Держава не може висувати вимогу особі відмовитись від
свого громадянства як умови реалізації права залишати свою
країну та позбавляти громадянства після виїзду із країни як
результат цього виїзду. Це право може бути обмежене лише
законом, а правомірність такого обмеження повинна визначатися судом із застосуванням принципу пропорційності. Ці
обмеження повинні бути чіткими та конкретними, несвавільними й не порушувати сутність цього права. Те саме стосується й права громадянина повертатися у свою країну та права
іноземця залишати територію країни перебування.
Крім того, не можуть висуватися вимоги про будь-яку заставу або про інші внески фінансового характеру для забезпечення репатріації, а також грошові та інші економічні вимоги
як умова виїзду. Це правило не поширюється на зобов’язання
особи щодо держави та інших осіб, які необхідно виконати.
У цьому випадку громадянину повинна бути надана можливість виконання своїх зобов’язань перед виїздом (наприклад,
виконати рішення суду). Громадянин, який остаточно виїжджає із країни, має право продати свою власність та вивезти
із країни кошти, які отримані від її продажу.
Кожна особа — громадянин своєї країни — має право повернутися у свою країну незалежно від політичних, релігійних та
інших переконань, соціального походження, майнового цензу
та інших критеріїв. Ніхто не може бути свавільно позбавлений
громадянства або примушений до відмови від громадянства з
метою позбавлення права повертатися у свою країну. Саме тому
у ч. 2 зазначеної статті спеціально закріплюється право громадянина України в будь-який час повернутися в Україну.
Кожен іноземець, який на законних підставах перебуває в
іншій країні, має право вільно залишати територію країни перебування, це право не може бути свавільно обмежене. При
реалізації цього права іноземці не можуть бути позбавлені дипломатичної (консульської) допомоги дипломатичної установи своєї країни.
Громадянин своєї країни має право безперешкодно отримати проїзний документ для виїзду із своєї країни (закордон65

ний, службовий або дипломатичний паспорт, посвідчення особи моряка). Випадки у відмові щодо надання проїзних документів повинні бути передбачені законом та носити тимчасовий характер.
Особа, якій відмовлено у видачі проїзного документа або
у дозволі виїхати з країни або повернутися у свою країну, має
право на справедливий, незалежний та безсторонній суд, судові слухання повинні бути публічними. Рішення органів державної влади щодо права особи на вільне пересування повинно
прийматися в конкретно визначений період часу або в розумний строк. У разі відмови у видачі або анулювання проїзного
документа особа повинна бути поінформована про це в чіткій
та зрозумілій формі.
Зазначена стаття не містить переліку конституційних обмежень на реалізацію права на свободу пересування, які можуть
бути встановлені законом, тому застосовувати та тлумачити цю
конституційну норму, у тому числі щодо конституційності обмежень, слід у контексті практики Європейського суду з прав
людини, яка склалася щодо ст. 2 Протоколу № 4 Конвенції про
захист прав людини та основних свобод, яка має назву «Свобода пересування». Перелік цих обмежень викладений у ч. 3 цієї
статті, а саме ті, що встановлені законом, і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров’я чи моралі або з метою
захисту прав і свобод інших осіб.
Суд при вирішенні питання правомірності (конвенційності)
обмежень за ст. 2 Протоколу № 4 сформулював три основних
стандарти, що мають кумулятивне (спільне) застосування:
«встановлене законом», «легітимна мета» та «необхідно в демократичному суспільстві».
Стандарт «встановлене законом», відповідно до практики
Суду, охоплює не тільки нормативно-правовий акт, а й практику його застосування. Цей стандарт також містить й оціночний компонент щодо якості цього закону, вказує на необхідність дотримання справедливої та належної процедури щодо
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його застосування, а міра державного обмеження в результаті
застосування закону не може бути свавільною.
З метою запобігання свавільним законам, на думку Суду, слід
дотримуватись двох основних вимог: 1) закон має бути загальнодоступним для того, щоб особа знала, що за певних обставин
застосовується саме цей закон; 2) норма не є нормою закону,
доки вона не сформульована достатньо чітко, щоб особа була
здатна регулювати свою поведінку, а також могла розумно передбачити наслідки, до яких призведе її певна дія. Отже, закон
повинен відповідати критеріям доступності, визначеності та передбачуваності, тобто принципу верховенства права.
Легітимною метою можливих державних обмежень щодо
права на свободу пересування можуть слугувати інтереси національної чи громадської безпеки (це обмеження застосовується у разі наявної, неминучої та серйозної загрози для держави та суспільства, а обмеження на підставі доступу особи
до військової таємниці повинно застосовуватися протягом
певного періоду часу, що відповідає конкретним обставинам),
підтримання громадського порядку (це поняття «ordrepublic»
означає основоположні принципи, які відповідають дотриманню прав людини та на яких засновується демократичне
суспільство), запобігання злочину, захист здоров’я чи моралі або захист прав і свобод інших осіб. Останнє обмеження не
може означати, що родичі (за винятком батьків неповнолітніх
дітей) та інші особи можуть чинити перепони особі, що бажає
виїхати (в’їхати) з країни, шляхом відмови дати згоду на цей
виїзд (в’їзд).
Стандарт «необхідно в демократичному суспільстві» ґрунтується на таких основних елементах: відповідність обмеження
нагальній суспільній потребі (доводиться державою), пропорційність правомірній меті, а також відповідність та достатність
підстав для цього обмеження (також доводиться державою).
Крім того, держава повинна довести сумісність обмежувальних заходів з іншими міжнародно-правовими зобов’язаннями держави, у тому числі у сфері прав людини, що визнані
на міжнародному рівні.
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Відповідно зі ст. 12 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», свободу
пересування в нашій державі обмежено: у прикордонній смузі;
на територіях військових об’єктів; у зонах, які згідно із законом
належать до зон з обмеженим доступом; на приватних земельних ділянках; на територіях, щодо яких введено воєнний або
надзвичайний стан; на окремих територіях і в населених пунктах, де в разі небезпеки поширення інфекційних захворювань
і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання
населення та господарської діяльності.
Свобода пересування обмежується також щодо осіб, до
яких відповідно до процесуального законодавства застосовано запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням або позбавленням волі; осіб, які за вироком суду відбувають покарання
у вигляді позбавлення або обмеження волі; осіб, які згідно із
законодавством перебувають під адміністративним наглядом;
осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання
та психіатричну допомогу підлягають примусовій госпіталізації
та лікуванню; шукачів притулку та осіб, які звернулися за наданням їм статусу біженця до прийняття відповідного рішення компетентним органом (про надання цим особам притулку
чи статусу біженця); іноземців та осіб без громадянства, які не
мають законних підстав для перебування на території України; осіб, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних
Сил України та інших, утворених відповідно до законів України,
військових формувань; іноземців, які перебувають у складі військових іноземних підрозділів і які мають статус військового.
Отже, право на свободу пересування може бути обмежено законом у зазначених випадках, але важливим є те, що при
визначенні правомірності цих обмежень застосовувались вищезазначені стандарти Європейського суду з прав людини.
Те саме стосується й обмежень щодо вільного вибору місця
проживання.
Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і
в’їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права
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громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв’язання
спорів у цій сфері, є Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».
Відповідно до ст. 2 Закону документами, що дають право
на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, є: паспорт
громадянина України для виїзду за кордон; проїзний документ
дитини; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка.
У разі втрати громадянином України цих документів документом, що дає право на в’їзд в Україну, є посвідчення особи
на повернення в Україну, яке видається закордонними дипломатичними установами.
Стаття 6 цього Закону визначає випадки, коли громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, або, якщо він вже має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства», іноземці та особи без
громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в
Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.
У статті 29 Цивільного кодексу України зазначається, що місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в
якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово. Фізична особа може мати кілька місць проживання.
Право людини на свободу світогляду
і віросповідання

Кульчицька О. В.

Відповідно до статті 35 Конституції України кожен має право
на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає сво69

боду 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.
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. Даний припис є у певному сенсі продовженням,
розвитком і конкретизацією положень ст. 34 Конституції України. Світогляд — це система найзагальніших уявлень, поглядів,
понять щодо світу, який оточує людей, — щодо природи, людини та суспільства в їх цілісності і взаємозалежності, щодо їх
сутності, походження, закономірностей існування й розвитку.
Серцевиною світогляду є філософські погляди. З цього випливає, що світогляд і думка — споріднені категорії, а тому право
на свободу світогляду є, власне, одним із різновидів права на
свободу думки. Проте виділяти окремо право на свободу світогляду є виправданим, оскільки саме світогляд людини становить духовно-ідеологічний фундамент, інтелектуальне джерело
будь-яких її думок і слів. Зауважимо, що розглядуване право корелює з конституційним положенням про «ідеологічну багатоманітність» суспільного життя в Україні, де жодна ідеологія не
може визнаватися державою як обов’язкова (ст. 15 Конституції
України). Конкретизацією останнього положення є вміщена у
70

ч. 3 зазначеної статті вказівка на те, що жодна релігія не може
бути визнана державою як обов’язкова.
Складовою частиною світогляду виступають вірування.
Предметом цих вірувань можуть бути найрізноманітніші явища — як матеріальні, так і ідеальні, як реальні, так і уявні, як
колишні, так і сучасні або майбутні. Свобода віровизнання як
загальносоціальне (природне) право людини — це можливість
людини вільно обирати об’єкт своєї віри і визначати власне
внутрішнє ставлення до нього. Свобода віросповідання як загальносоціальне (природне) право людини є можливістю людини вчиняти певні дії або утримуватися від їх вчинення, за допомогою чого об’єктивується її віровизнання. Отже, свобода
віросповідання як загальносоціальне (природне) право людини — це можливість людини вчиняти такі діяння, за допомогою яких приймаються, змінюються та сповідуються релігійні
або інші переконання. Можливість сповідування віри у будьщо — ось засаднича, стрижнева ідея зазначеного припису.
Така можливість є необхідним складовим елементом свободи
особистого самовизначення. Ця свобода, як відомо, є одним
із загальновизнаних міжнародних стандартів прав людини.
Вона є фундаментом особистісних прав людини. Зазначений
конституційний припис якраз і утверджує свободу духовно-ідеологічного самовизначення особи.
Найбільш поширеним різновидом реалізації свободи віросповідання є сповідування віри в того чи іншого бога або в
інше трансцендентне начало, тобто сповідування певної релігії. Іншим же проявом цієї свободи є, навпаки, атеїзм. Деякі конкретні прояви першого різновиду цієї свободи (відправлення
релігійних культів і обрядів та ін.) згадані в зазначеному приписі. Ці прояви, ясна річ, є актами фізичної поведінки. І цим вони
відрізняються від вибору світогляду, віри: такий вибір є суто
суб’єктивно-психічним (духовно-ідеологічним) процесом, не
підвладним безпосередньому юридичному регламентуванню.
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. Свобода світогляду і віросповідання є найважливішою, найсуттє71

вішою частиною, центральним елементом права на свободу
думки і слова. Мабуть, тому в зазначеному приписі для обмеження свободи світогляду і віросповідання встановлено значно менше підстав, аніж для обмеження свободи думки і слова.
Щоправда, тут з’являється і нова підстава, точніше кажучи, дві
самостійні підстави — інтереси охорони здоров’я та інтереси
охорони моральності населення. Явлення про зміст і критерій
виділення останніх підстав мають, знову ж, оціночний характер
і є конкретно-історичними.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви.
Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. Даний припис присвячено юридичному регулюванню
взаємовідносин таких специфічних громадських об’єднань, як
церква, інші релігійні організації, з одного боку, та держава —
з другого. Тут проголошено загальний принцип таких відносин — відокремленість (роздільність, «окремішність») церкви
і держави, зокрема церкви і державних навчальних закладів.
З цього принципу випливають такі практичні висновки:
Україна є світською державою. Це не означає, що вона впроваджує, підтримує, «спонсорує» атеїстичну ідеологію, зацікавлена у ній. Це свідчить лише про те, що держава має бути нейтральною, безсторонньою щодо будь-яких різновидів віри —
як релігійних, так і нерелігійних.
Держава мусить чітко окреслити в законодавстві межі свого втручання (впливу, сприяння, протидії та ін.) у сповідання
будь-якої віри, у діяльність релігійних та атеїстичних організацій, виходячи при цьому виключно із загальнолюдських цінностей і прав людини. Вона не повинна надавати матеріальної
підтримки або в іншій формі активно виявляти свою прихильність до будь-яких релігійних організацій, а також до організацій атеїстичного спрямування (зважаючи, зокрема, на те, що
платниками державних податків є як громадяни найрізноманітніших конфесій, так і атеїсти). «Пільгове» ставлення держави до будь-якої релігії, а також до атеїстів буде порушенням
зазначеного припису.
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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. Зазначений припис присвячено характеристиці наслідків, які може викликати обрання громадянином того чи іншого релігійного світогляду для виконання
ним певних юридичних обов’язків. Адже, проголошуючи свободу вибору релігійного або ж іншого світогляду, держава не
відмовляється від принципу рівності всіх перед законом, закріпленого у ст. 24 Конституції. Загальне положення полягає
в тому, що будь-які змістовні особливості, вимоги релігійних
переконань, сповідуваних громадянином, не можуть бути підставою для ухилення його від виконання загальних юридичних
обов’язків. Ані держава не повинна встановлювати з такого
приводу жодних винятків для якихось категорій віруючих, ані,
зі свого боку, громадянин, якої б релігії він не дотримувався,
не має права відмовлятися від виконання загальних юридичних обов’язків. У такий спосіб, знову ж таки, забезпечується
рівність усіх перед законом.
Єдиний виняток із цього загального положення Конституція встановила щодо тих випадків, коли виконання загального для всіх громадян військового обов’язку суперечить приписам тієї релігії, яку громадянин сповідує. Але й тоді дозволяється не звільнення від виконання обов’язку, а лише його,
так би мовити, трансформація — заміна іншим. Остання ситуація врегульована нині Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» та прийнятими для організації його
виконання постановами Кабінету Міністрів України. Зокрема,
однією з цих постанов затверджено перелік конфесій, представникам яких дійсна військова служба може бути замінена
невійськовою службою.

Розділ 3.
ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
Політичні права і свободи людини і громадянина

Терещенко Л. В.

Політичні права і свободи — це такі права і свободи людини, які забезпечують їй можливість брати участь в управлінні
державою, впливати на внутрішню і зовнішню політику держави. Це конституційно визначена міра можливої політичної
поведінки особи, насамперед участі у безпосередньому народовладді, здійсненні державної влади і місцевого самоврядування, в яких особа виступає передовсім як громадянин України, учасник суспільно-владних відносин.
Політичні права громадян України, поряд з громадянськими правами і свободами, є пріоритетними у системі конституційних прав і свобод людини й громадянина. Політичні права і
свободи належать громадянам України і виражають зміст правовідносин між особою і державою.
На відміну від громадянських (особистих) прав, які за своєю
природою є невідчужуваними, політичні права можуть обмежуватися відповідно до закону в Інтересах національної безпеки та громадського порядку, а також стосовно громадян України, визнаних у судовому порядку недієздатними.
Особливістю політичних прав і свобод людини і громадянина є:
За винятком права на об’єднання в неполітичні організації
і права на індивідуальні та колективні звернення, вони належать виключно громадянам України, які досягли 18 років і набули повної правосуб’єктності.
Високий ступінь їх гарантованості не лише на національному, а й на міжнародному рівні. Рівень гарантованості полі74

тичних прав і свобод постійно піддається моніторингу з боку
впливових міжнародних організацій (ООН, ЄС, Рада Європи,
ПАРЄ та ін.) і свідчить про рівень демократії в Україні.
До політичних прав і свобод людини і громадянина традиційно відносять право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36); право громадян України
брати участь в управлінні держав ними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати та бути
обраними до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування (ст. 38); право громадян України збиратися
мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39); право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування (ст. 40).

Громадянство України: поняття та принципи

Халюк С. О.

Громадянство України — це постійний правовий зв’язок
особи з державою, який зумовлює наявність у них взаємних
прав, свобод та обов’язків як на території країни, так і за її межами. У відповідності з українським законодавством громадянство регулюється не просто як правовий взаємозв’язок
людини і держави, а є невід’ємним правом людини, яке держава зобов’язана визнавати, поважати і забезпечувати. Україна
сприйняла поширену в цивілізованому світі позицію щодо громадянства, а тому законодавство України про громадянство
ґрунтується на таких принципах як єдиного громадянства —
громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць
України; запобігання виникненню випадків без громадянства;
неможливості позбавлення громадянина України громадянства України; визнання права громадянина України на зміну
громадянства; неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства вна
слідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття
громадянства України його дружиною (чоловіком) та автома75

тичного припинення громадянства України одним з подружжя
внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства
України другим з подружжя; рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття
ними громадянства України; збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.
Набуття громадянства України

Халюк С. О.

Відповідно до Закону України «Про громадянство України»
громадянство України набувається:
1) за народженням;
2) за територіальним походженням;
3) внаслідок прийняття до громадянства;
4) внаслідок поновлення у громадянстві;
5) внаслідок усиновлення;
6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони
здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю
або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;
7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
8) у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного
чи обох батьків дитини;
9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними
договорами України.
Припинення громадянства України

Халюк С. О.

Закон України «Про громадянство України» визначив такі
підстави припинення громадянства України:
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1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном,
може вийти з громадянства України за його клопотанням.
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг
повноліття;
2) набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави,
яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим
обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою.
Питання припинення громадянства України вирішує Президент України. Датою припинення громадянства України є дата
видання відповідного указу Президента України.
Повноваження органiв, органiзацiй i посадових осiб
з вирiшення питань громадянства України

Халюк С. О.

Органи та посадові особи мають такі повноваження у сфері громадянства.
Президент України:
1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції
і законів України про прийняття до громадянства України і про
припинення громадянства України;
2) визначає порядок провадження за заявами і поданнями
з питань громадянства та виконання прийнятих рішень;
3) затверджує Положення про Комісію при Президентові
України з питань громадянства.
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Комісія при Президентові України з питань громадянства:
1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України
щодо задоволення цих заяв та подань;
2) повертає документи про прийняття до громадянства
України чи про вихід з громадянства України уповноваженому
центральному органу виконавчої влади з питань громадянства
або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України;
3) контролює виконання рішень, прийнятих Президентом
України з питань громадянства.
Уповноважений центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері громадянства (наразі функції цього органу здійснює Державна міграційна служба України) та його підрозділи:
1) встановлюють належність до громадянства України;
2) приймають заяви разом з необхідними документами
щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства України дітей, перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України
і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається
до громадянства України, наявність підстав для виходу з громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких не
допускається вихід з громадянства України, та разом зі своїм
висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові
України з питань громадянства;
3) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають на розгляд
Комісії при Президентові України з питань громадянства;
4) приймають рішення про оформлення набуття громадянства України та скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України;
5) виконують рішення Президента України з питань громадянства;
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6) видають особам, які набули громадянство України,
паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до
громадянства України (для осіб віком до 16 років), тимчасові
посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини,
довідки про реєстрацію особи громадянином України;
7) вилучають в осіб, громадянство яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспорти громадянина України, свідоцтва
про належність до громадянства України, тимчасові посвідчення громадянина України, паспорти громадянина України для
виїзду за кордон, проїзні документи дитини та видають довідки про припинення громадянства України;
9) ведуть облік осіб, які набули громадянство України та
припинили громадянство України.
Міністерство закордонних справ України, дипломатичні
представництва та консульські установи України:
1) встановлюють належність до громадянства України;
2) приймають заяви разом з необхідними документами
щодо прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України,
перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для
прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, і
разом з висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;
3) приймають заяви разом з необхідними документами щодо
виходу з громадянства України, перевіряють правильність їх
оформлення, наявність підстав для виходу з громадянства України, відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з
громадянства України, і разом з висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;
4) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають їх на розгляд
Комісії при Президентові України з питань громадянства і т. д.
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Рішення з питань громадянства, прийняті уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань громадянства, Міністерством закордонних справ України та їх органами, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.
Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і
виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному порядку. З питанням
про громадянство тісно пов’язана проблема визначення правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства.
Питання подвійного громадянства

Халюк С. О.
Сенс будь-якого закону в тому,
що воля якої б то не було людини не
повинна бути законом.
Джордж Севіл
маркіз Галіфакс

Законодавство України про громадянство виходить з невизнання одночасної належності громадянина України до громадянства іншої держави. Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» 2001 року передбачено, що законодавство
України про громадянство ґрунтується на принципі єдиного
громадянства — громадянства держави Україна, що виключає
можливість існування адміністративно-територіальних одиниць України. На сьогодні наявність за громадянином України
подвійного громадянства не визнається. Але при цьому, якщо
громадянин України набув громадянство (підданство) іншої
держави або держав, то у правових відносинах з Україною він
визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. У той же час,
якщо громадянин України має громадянство (підданство) іншої держави, то Законом не встановлено, як саме громадяни
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України мають декларувати друге громадянство. Адже в Україні немає форм фіксації подвійного громадянства. Довести факт
наявності подвійного громадянства практично неможливо, а
багато країн, такі як Ізраїль, Румунія, Угорщина не видають довідок про подвійне громадянство, що робить неможливою дію
ухваленого закону.
При цьому прямої заборони подвійного громадянства сучасне законодавство України не містить. Хоча потрібно констатувати, що в початковій редакції ст. 10 Закону України «Про
громадянство» від 8 жовтня 1991 р. було зафіксоване положення, відповідно до якого: «За особою, що є громадянином
України, не визнається належність до громадянства іноземної
держави».
Для розв’язання багатьох проблем, пов’язаних з подвійним громадянством, використовується принцип визначення
ефективного громадянства. Ефективне громадянство пов’язане з необхідністю визначення фактичного або переважного громадянства біпатрида. У цьому випадку виходять з місця
постійного проживання особи, її роботи, місця перебування її
майна, насамперед нерухомого, проживання її сім’ї тощо. Це
достатньо актуальна проблема для країн Європейського Союзу, де відсутні міждержавні кордони, що призводить до міграції
населення в межах ЄС.
Ставленням до подвійного громадянства світ розділений
навпіл. Близько половини країн світу дозволяють своїм громадянам мати паспорти інших держав. Україна могла б розглянути можливість запровадження подвійного громадянства, якби
не військова окупація Криму та Сходу країни. Про небезпеки
подвійного громадянства за наявності сусідньої країни-агресора для цілісності держави та безпеки її кордонів відзначали
науковці, політики, громадські діячі ще до захоплення Криму
Росією та початку АТО на сході України.

Розділ 4.
ВИБОРЧІ ПРАВА. ПОНЯТТЯ ВИБОРІВ
ТА ЇХ СОЦIАЛЬНІ ФУНКЦIЇ
Пелих Н. А.
Тільки здатність голосувати
становить кваліфікацію громадянина.
Іммануїл Кант

Визнаючи, у відповідності з Конституцією України, вибори
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування однією з основних форм безпосередньої демократії,
враховуючи теоретичні наукові розробки цього питання та
зважаючи на прикладний досвід їх організації і проведення в
Україні, необхідно визначити наступне:
Вибори — це спосіб формування органу державної влади,
органу місцевого самоврядування або наділення повноваженнями їхньої посадової особи шляхом голосування уповноважених на те осіб і визначення результатів такого голосування
встановленою більшістю голосів цих осіб за умови, коли на
здобуття кожного мандата, мають право балотуватися два та
більше кандидатів.
Соціальні функції виборів — це найбільш важливі напрями
впливу на суспільно-державні відносини.
До соціальних функцій виборів відносять те, що вони є:
1) важливим інструментом реалізації народного суверенітету;
За Конституцією України народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні (ст. 5). Тобто він уособлює найвищу і первинну владу в Україні, яка є єдиним першоджерелом
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влади в суспільстві. Через вибори народ обирає своїх представників, наділяє їх мандатом на здійснення його суверенних
прав. Тим самим реалізується одне з найважливіших прав людини і громадянина.
2) вихідним положенням організації державного механізму
та системи місцевого самоврядування;
Шляхом виборів формуються різні органи публічної влади — парламент (Верховна Рада України), глава держави (Президент України), органи та посадові особи місцевого самоврядування та ін.
3) способом надання легітимного характеру органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
Вибори, проведені з дотриманням вимог Конституції України та міжнародних стандартів, виступають необхідним засобом надання владі легітимного характеру. За їх допомогою народ визначає своїх представників в органах державної влади
та органах місцевого самоврядування, наділяє їх мандатом на
здійснення у визначених Конституцією межах своїх суверенних прав.
4) прийомом якісного формування політичної еліти суспільства;
Вибори являють собою засіб селекції (відбору) політичних
керівників, партій, дають можливість громадянам довіряти
управління державою особам, яких вони вважають достойними здійснювати керівні функції та владні повноваження, програми яких найбільш їм підходять.
5) засобом формування і вираження суспільної думки.
Вибори є барометром політичного життя. Результати виборів дають об’єктивну оцінку міри їх впливу, показують настрій
(погляди) виборців, тенденції політичного життя.
Виборче право: активне та пасивне

Пелих Н. А.

Термін «виборче право» в юридичній літературі інтерпретується в двох значеннях — об’єктивному і суб’єктивному.
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Об’єктивне виборче право — це один із головних конституційно-правових інститутів, який складається з норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з формуванням представницьких та інших виборних органів публічної влади (державної влади і місцевого самоврядування).
Норми інституту виборчого права встановлюють: принципи виборчого права; вимоги до виборців і кандидатів; порядок
утворення та діяльності виборчих органів; процедуру висування і реєстрації кандидатів; статус виборців та інших суб’єктів виборчого процесу; процедуру ведення передвиборної агітації та
голосування; порядок визначення результатів виборів тощо.
Суб’єктивне виборче право — закріплене Конституцією України (ст. 38) і гарантоване державою право громадянина України
вільно обирати та бути обраним до виборних органів публічної
влади (державної влади і місцевого самоврядування). При цьому
можна виділити активне (право обирати) і пасивне (право бути
обраним) виборче право. Громадяни, які за Конституцією України користуються активним виборчим правом, називаються виборцями, а сукупність виборців у межах України, територіальної
громади, адміністративно-територіальної одиниці або виборчого округу складає виборчий корпус (електорат). У науці конституційного права розрізняють такі виборчі корпуси:
1) юридичний — сукупність зареєстрованих виборців
(включених до списку виборців);
2) фактичний — сукупність виборців, які проголосували на
виборах;
3) потенційний — сукупність як зареєстрованих, так і через
будь-які причини незареєстрованих виборців.
Особливість виборчої системи України

Пелих Н. А.

Голосування — священне таїнство демократії.
Теодор Хесберг

За порядком визначення результатів виборів розрізняють
виборчі системи: мажоритарну, пропорційну, змішану.
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У широкому значенні під виборчою системою розуміють систему суспільних відносин, які складаються з виборами органів
публічної влади та визначають порядок їх формування. У вузькому значенні, виборча система — це певний спосіб розподілу
депутатських мандатів між кандидатами залежно від результатів голосування виборців або інших уповноважених осіб.
Мажоритарна виборча система має місце тоді, коли застосовується такий порядок визначення результатів виборів, за
якого мандати до представницьких органів (один або кілька)
від округу одержують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються не обраними.
Пропорційна виборча система має місце тоді, коли застосовується такий порядок визначення результатів виборів, за
якого мандати до представницьких органів розподіляються
між партіями пропорційно кількості голосів виборців, зібраних кожною з них у межах виборчого округу.
Змішана виборча система має місце тоді, коли застосовується
такий порядок визначення результатів виборів, за якого мандати до представницьких органів розподіляються шляхом поєднання мажоритарної та пропорційної виборчої системи у рівних
долях чи з перевагами якоїсь із них. Так, у відповідності з Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р., вибори народних депутатів України здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою:
1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі
(далі — загальнодержавний округ) за виборчими списками
кандидатів у депутати (далі — виборчі списки) від політичних
партій (далі — партії);
2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах
(далі — одномандатні округи).
У відповідності з Законом України «Про місцеві вибори» від
14 липня 2015 р.:
1. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за
мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних
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виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села
(кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднаної сільської, селищної територіальної громади (далі — територія об’єднаної сільської, селищної територіальної громади).
2. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад
проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій (далі — виборчі списки) із
закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ,
що збігається з територією відповідно Автономної Республіки
Крим, області, району, району в місті, територією міста згідно з
існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднаної міської
територіальної громади (далі — територія об’єднаної територіальної міської громади).
3. Вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, що збігається відповідно з
територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією об’єднаної міської громади
(далі — територія міста).
4. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість
виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться
за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному
одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно
об’єдналися у сільську громаду), селища, територія об’єднаної
сільської, селищної громади (далі — територія села, селища),
територія міста.
5. Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчо86

му окрузі, до якого входить територія відповідного населеного
пункту (села або селища) у складі об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади.
У відповідності з Законом України «Про вибори Президента
України» від 5 березня 1999 р. вибори Президента України проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному загальнодержавному виборчому окрузі.
Звертаємо увагу, що 11 липня 2019 року Верховна Рада
України прийняла Виборчий Кодекс України(№ 3112—1). У кодексі поєднано 5 чинних на сьогодні законів — «Про вибори
народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори», «Про Центральну виборчу комісію»
і «Про Державний реєстр виборців». Головна новація Виборчого кодексу — перехід на пропорційну систему з відкритими списками під час виборів до Верховної Ради замість діючої
змішаної.
У Перехідних і прикінцевих положеннях визначено, що Кодекс набирає чинності з 1 грудня 2023 року, тобто діятиме вже
під час наступних президентських і парламентських виборах.
При цьому з дня набрання чинності Кодексу втрачають чинність: закон “Про вибори Президента України”, закон “Про вибори народних депутатів України”, закон “Про місцеві вибори”, закон “Про Державний реєстр виборців”, закон “Про Центральну виборчу комісію”.
Конституцiйнi принципи виборчого права України

Пелих Н. А.

Політика стала таким дорогим
заняттям, що навіть провалитися на
виборах коштує чимало грошей.
Боб Едуардс

Принципи виборчого права — це умови його визнання і
здійснення, які разом забезпечують реальний характер волевиявлення народу, легітимність виборних органів публічної
влади.
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У відповідності до міжнародно-правових документів Конституція України (ст. 71) закріпила такі принципи виборчого
права: принцип вільних виборів; принципи загального, рівного і прямого виборчого права; принцип таємного голосування.
Принцип вільних виборів означає, що кожний виборець самостійно, без будь-якого зовнішнього впливу вирішує — брати йому участь у виборах чи ні, а якщо брати, то якою мірою.
Із принципу вільних виборів випливає відсутність обов’язкового вотуму — юридичного обов’язку виборців брати участь
у голосуванні: у встановленні результатів виборів не враховується, яка частка виборців взяла участь у голосуванні — вибори вважаються такими, що відбулися, якщо проголосував хоча
б один виборець.
Отже, принцип вільних виборів забороняє будь-яке переслідування за ухиляння від участі в голосуванні (абсентеїзм),
хоч би якими причинами воно було викликане — хвороба,
від’їзд, незацікавленість у результатах виборів, бажання використати свою неучасть у голосуванні як політичну демонстрацію тощо. Так, залежно від мотивів неучасті у виборах виділяють такі види абсентеїзму, як політичний, економічний, соціальний, аполітичний тощо. Наприклад, за політичного абсентеїзму виборець, ухиляючись від участі у виборах, висловлює
свій протест політичним програмам і передвиборним платформам усіх кандидатів, він вважає, що жодна з них не відповідає його власним політичним поглядам. Політичний абсентеїзм може бути також пов’язаний із сумнівами виборця щодо
можливості проведення чесних виборів. За економічного та
соціального абсентеїзму виборець висловлює протест стосовно складної економічної чи соціальної ситуації, що склалася
в суспільстві (безробіття, недостатня соціальна захищеність,
кепська екологія тощо), він не вірить у бажання і здатність усіх
кандидатів боротися з цими негативними явищами. Аполітичний абсентеїзм не пов’язаний із політичною демонстрацією,
він полягає в байдужому ставленні, відсутності будь-якого інтересу виборця до виборів і політики в цілому.
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Можна по-різному оцінювати явище абсентеїзму. З нашої
власної історії, з практики інших країн ми знаємо багато прикладів, коли абсентеїсти обвинувачуються в нерозумінні соціального значення та демократичної цінності виборів, у невиконанні важливого громадського обов’язку тощо. Така оцінка
абсентеїзму має певне обґрунтування, адже масове ухиляння
від участі у виборах призводить або до обрання представницького органу влади невеликою частиною виборців, що дозволяє ставити під сумнів його легітимність, або ж може затягнути
виборчий процес (у разі встановлення обов’язкового мінімуму
участі у виборах необхідно проводити повторні вибори). З метою штучного стимулювання активності виборців законодавство окремих країн навіть передбачає обов’язковий вотум чи
обов’язкове голосування, а абсентеїсти притягуються до юридичної відповідальності. Звичайно, це сприяє активнішій участі
виборців у голосуванні, але не вирішує головної проблеми —
не усуває пасивності виборця, який вимушено проголосував,
а лише маскує її. Примус до участі в голосуванні на практиці
призводить до того, що пасивний виборець або стає здобиччю політичної демагогії, або ж голосує навмання, без свідомого вибору. І в першому, і в другому випадках обов’язкове голосування фактично призводить до спотворення народного
волевиявлення та фальсифікації народного представництва
і, отже, не може розглядатись як демократичний інструмент
підвищення політичної активності громадян.
Принцип загальності означає, що право обирати мають усі
громадяни України, яким на день голосування виповнилося
18 років. Це право називається активним (СУБ’ЄКТИВНИМ) виборчим правом i тлумачиться так тому, що будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими
ознаками чинним виборчим законодавством забороняються.
Щодо права бути обраним, тобто пасивного виборчого права, то виборчим законодавством для різних категорій кандида89

тів воно встановлюється по-різному. Так, депутатом Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільським,
селищним, міським головою, старостою може бути обраний
громадянин України, який на день виборів досяг 18-ти років
та має право голосу. Народним депутатом України може бути
обраний громадянин України, який має право голосу, на день
виборів досяг 21-річного віку i постійно проживає на території України протягом останніх 5 років. А Президентом України
може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років i володіє державною мовою.
Принцип рівного виборчого права означає, що громадяни
України по окремому виду виборів мають тільки один голос і
голос кожного голосуючого дорівнює голосу усякого іншого
голосуючого. Виборець може використати свій голос тільки на
одній виборчій дільниці.
Принцип прямого виборчого права означає, що кандидати
на виборні посади у представницькі органи усіх рівнів обираються безпосередньо виборцями.
Таємність голосування на виборах означає, що ніякі форми контролю за волевиявленням виборців не допускаються,
а саме: голосування відбувається у спеціально обладнаній для
цього кабіні чи кімнаті. Під час заповнення бюлетеня в кабіні чи
кімнаті для голосування може бути тільки голосуючий.
Виборчий процес в Українi: поняття та стадiї

Пелих Н. А.
Кожен має право на помилку, а
щоб кожен міг цим правом скористатися, проводяться вибори.
З книги Е. Макензі

Виборчий процес — це система врегульованих Конституцією та законами України основних послідовних процесуальних
стадій організації та проведення виборів в Україні.
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Відповідний виборчий процес включає такі стадії:
1) Проголошення та призначення виборів.
2) Утворення виборчих одиниць.
3) Утворення виборчих органів.
4) Складання списків виборців.
5) Висування і реєстрація кандидатів.
6) Проведення виборчої агітації.
7) Голосування.
8) Підрахунок голосів, визначення результатів та їх оголошення.
Особливості обрання (виборчого процесу) Президента
України, народних депутатів, а також місцевих виборів визначаються окремими Законами Україні. Такими як: Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. ;
Закон України «Про вибори народних депутатів України» від
17 листопада 2011 р; Закон України «Про місцеві вибори» від
14 липня 2015 р.
Поняття та види референдумів, їх соціальні функції

Пелих Н. А.

Голосування не визначає ходу
подій. Голосування вирішує, хто
буде визначати хід подій.
Джордж Уїлл

Референдум — це голосування громадян всієї держави (загальнодержавний референдум) або певної частини її громадян
(місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших питань державного і суспільного життя.
Референдум і вибори мають загальний метод здійснення —
голосування, але розрізняються за своїм предметом. Вибори
проводяться для визначення особи, яка з точки зору більшості
виборців найдостойніша займати виборну посаду. Завдання
референдуму — вирішення важливих питань, не пов’язаних з
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наданням юридичної сили мандатам якихось осіб. Це можуть
бути затвердження, зміна чи відміна законів, вирішення проблем територіального устрою в межах держави тощо. Всього
за роки незалежності в Україні було проведено два загальнодержавних і близько сотні місцевих референдумів.
В науковій літературі та в законотворчій практиці поряд з
терміном «референдум» інколи застосовується термін «плебісцит». У багатьох випадках їх зміст рівнозначний. Але між ними
вбачають і різницю, яка полягає в тому, що референдум регламентується нормами конституційного права певної держави і
його предметом може бути досить широке коло питань. Підстави і порядок проведення плебісциту в основному врегульовуються міжнародно-правовими актами і його предметом
у більшості випадків є вирішення територіальних спорів між
різними державами.
Соціальні функції референдуму:
1. Референдум є одним із інститутів реалізації права народного суверенітету і легітимізації владних рішень ( здійснюється
шляхом прийняття законів або інших рішень під час проведення референдуму, а також при проведенні консультативних референдумів, оскільки за законом їхні результати розглядаються і враховуються державними органами влади).
2. Референдум є однією з основних форм реалізації права
національного суверенітету (громадяни та представники інших націй можуть ініціювати проведення того чи іншого референдуму з питань, пов’язаних з конституційним чи законодавчим регулюванням їхніх національних прав і свобод).
3. Референдум є одним із способів формування громадської думки.
4. Референдум (за умов демократичного суспільства) може
бути використаний народом як противага рішенням органів
державної влади та місцевого самоврядування, що не задовольняють інтереси громадян.
5. Запровадження в Україні порядку проведення референдуму за народною ініціативою створює правові гарантії здійснення прямого народовладдя в Україні.
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У залежності від тих чи інших ознак референдуми поділяються на певні види. Розрізняють імперативний і консультативний, конституційний і законодавчий, обов’язковий і факультативний референдуми та інші.
Імперативний і консультативний референдум розрізняються за юридичними наслідками їх результатів. Рішення, прийняте імперативним референдумом, має загальнообов’язкове значення і не потребує ніякого затвердження. Імперативним, наприклад, був референдум 1 грудня 1991 року,
в ході якого визначалось бути чи не бути Україні незалежною
державою. Результати консультативного референдуму юридичної сили не мають. Його призначення полягає у встановленні думки виборців щодо певного питання. Ця думка може
бути врахована, але не є обов’язковою при вирішенні державними органами відповідної проблеми. В ряді країн консультативний референдум здійснюється під назвою «всенародного обговорення».
Конституційним називається референдум, в результаті
якого змінюється, приймається або відхиляється конституція.
Якщо ж ці питання вирішуються по відношенню до звичайного
закону, то референдум називається законодавчим.
Обов’язковий референдум — це референдум, проведення
якого є обов’язковим для вирішення визначених Конституцією проблем.
У відповідності зі ст. 73 Конституції України обов’язковим є
всеукраїнський референдум при вирішенні питань щодо зміни
території України. Якщо ж референдум визначається як один
з можливих, але необов’язкових шляхів вирішення певних питань, то він називається факультативним. Це може стосуватись,
наприклад, затвердження законів, міжнародних угод і т. п.
Незважаючи на те, що референдум розглядається як форма
виявлення волі народу, світова державно-правова практика
свідчить про юридичну та політичну недоцільність вирішення
певних питань шляхом референдуму. Виходячи з цього Конституції ряду держав забороняють виносити на референдум
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певне коло питань. У більшості випадків це стосується законів
і рішень, пов’язаних з фінансово-бюджетними проблемами,
наданням громадянства, амністіями, помилуваннями та з деяких інших проблем.
Такий підхід пояснюється рядом причин. Якщо уявити, наприклад, ситуацію, в якій проєкт бюджету відхиляється референдумом, то для розгляду нового його проєкту необхідний
новий референдум.
І це може повторюватись декілька разів. Крім того, проведення референдуму потребує витрати суттєвих коштів, а організація — значного часу. Отже, кінець кінцем, держава може
залишитись без затвердженого бюджету. Конституція України
(ст. 74) встановлює, що в нашій державі не допускається проведення референдумів щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.
Всеукраїнський референдум може призначатись Верховною Радою або Президентом України, які можуть це робити
лише в межах визначених Конституцією повноважень. Так,
Верховна Рада уповноважена призначати всеукраїнський референдум для вирішення питань про зміну території держави.
Президент має право призначити його щодо законопроєктів
про внесення змін до розділів I, IIІ, XIIІ Конституції, а також проголошує референдум за народною ініціативою.
Ініціатива щодо проведення референдуму визнається народною, а значить і обов’язковою до втілення у життя, якщо
відповідна вимога виходить не менш як від трьох мільйонів
громадян України, які мають право голосу. Для того щоб ця
ініціатива відображала прагнення народу України, Конституція встановлює, що підписи під вимогою про призначення референдуму повинні бути зібрані не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній з них. Такий порядок надає певним групам виборців та різним громадським об’єднанням можливість спробувати реалізувати свої
політичні ідеї у випадках протидії з боку державних структур
шляхом надання через референдум цим ідеям всенародної
підтримки.
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Проведені референдуми в Україні

Пелих Н. А.

В умовах демократії необізнаність одного виборця може
зашкодити всім іншим.
Джон Фіцджеральд Кеннеді

Всього за роки незалежності, в Україні було проведено два
загальнодержавних референдуми.
1. Проведення першого всеукраїнського референдуму в
Україні збігається із початком української незалежності. Йдеться про всеукраїнський референдум 1-го грудня 1991-го року,
на який виносилося тільки одне питання: «Чи підтверджуєте
Ви Акт проголошення незалежності України?».
Тоді «так» сказало понад двадцять вісім мільйонів виборців — це більше дев’яноста відсотків. Явка була рекордною.
2. Другий всеукраїнський референдум відбувся 16-го квітня 2000-го року.
У бюлетені було чотири питання:
— про право дострокового припинення Президентом повноважень Верховної Ради;
— про скасування депутатської недоторканності;
— про скорочення кількості депутатів до трьохсот;
— про формування двопалатного парламенту.
Питання I
Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення статті 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту: «Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України
протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу
парламентську більшість або у разі не затвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету
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України», яка б установлювала додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України, та відповідне доповнення пункту 8 частини першої статті 106 Конституції
України словами: «та в інших випадках, передбачених Конституцією України»?
Вибір

Голоси
25,177,984
4,126,394
393,669
29,698,047
36,629,926

За
Проти
Зіпсовані/порожні
Всього
Явка
Джерела: ЦВК

%
85.9
14.1
—
100
81.1

Питання II
Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв’язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України: «Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради
України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані»?
Вибір
За
Проти
Зіпсовані/порожні
Всього
Явка
Джерела: ЦВК

Голоси
26,461,382
2,862,560
370,763
29,694,705
36,629,926

%
90.2
9.8
—
100
81.1

Питання III
Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних
депутатів України з 450 до 300 і пов’язаною з цим заміною у
частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста
п’ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних
змін до виборчого законодавства?
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Вибір

Голоси
26,730,432
2,597,915
366,514
29,694,861
36,629,926

За
Проти
Зіпсовані/порожні
Всього
Явка
Джерела: ЦВК

%
91.1
8.9
—
100
81.1

Питання IV
Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного
парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України і виборчого законодавства?
Вибір

Голоси
24,284,220
4,994,336
416,824
29,695,380
36,629,926

За
Проти
Зіпсовані/порожні
Всього
Явка

Джерела: ЦВК

%
82.9
17.1
—
100
81.1

Результат даного всеукраїнського референдуму не втілено у
життя, оскільки, на думку окремих науковців та політиків, він був
лише консультативним, тобто таким, на якому з’ясовують думку
громадян України відносно того чи іншого питання.
Відповідальність за порушення виборчого
законодавства

Пелих Н. А.
Платою за наївність виборців є
уряд, у якому провідну роль відіграють функціонери, а не державні мужі.
Джордж Джин Нейтан

Юридична відповідальність є негативною реакцією держави на факти порушення законодавства, яке регламентує поря97

док організації та реалізації виборчих прав. Вона спрямована
на забезпечення законності референтного процесу, на покарання тих, хто порушує чинне законодавство. Ця відповідальність включає в себе:
1. Наявність чітких санкцій як міри відповідальності за порушення виборчого законодавства;
2. Доведеність вини суб’єкта, який порушив законодавство;
3. Обов’язковість примусу до виконання встановлених у законодавстві санкцій.
Зокрема:
— розділ 5 Кримінального Кодексу України «Злочини проти
виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина» містить ряд статей, які пов’язані із порушенням
виборчих прав.
— глава 15-А Кодексу «Про адміністративні правопорушення», «Адміністративні правопорушення, що посягають на здій
снення народного волевиявлення та встановлений порядок
його забезпечення » визначає також ряд статей, які присвячені
порушенням виборчого законодавства України.
Відповідальність за підкуп виборців

Пелих Н. А.

Погана влада обирається хорошими громадянами, які не голосують.
Джордж Джин Нейтан

Відповідальність за підкуп виборців передбачена ст. 160
Кримінального Кодексу України «Підкуп виборця, учасника
референдуму». Злочин може виявлятися в таких діяннях: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи неправомірної
вигоди за вчинення чи не вчинення будь-яких дій, пов’язаних з
безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або
права голосу (ч. 1); пропозиція, обіцянка або надання виборцю
чи учаснику референдуму неправомірної вигоди за вчинення
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або не вчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою
реалізацією ним свого виборчого права чи права на участь у
референдумі (ч. 2); здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) шляхом надання підприємствам, установам,
організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно
товарів, робіт, послуг (ч. 3).
Даною статтею передбачена така відповідальність, як:
— штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років,
або обмеження волі на той самий строк;
— обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю на строк від
одного до трьох років;
— обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або
позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк від одного до трьох років.
— позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з по
збавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. Це якщо
йдеться про вчинення діяння повторно або за попередньою
змовою групою осіб тощо.

Розділ 5.
ПУБЛІЧНІ ЗІБРАННЯ. ТИПИ ЗІБРАНЬ

Мирне зібрання

Чернявський С. С., Костюк В. Л.
Недовіра до влади повинна
бути найважливішим громадянським обов’язком.
Норман Дуглас

Зібрання слід вважати мирним, якщо його організатори відкрито заявили про свої мирні наміри, а поведінка учасників є
ненасильницькою. Повинна існувати презумпція на користь
мирних намірів і поведінки учасників, за винятком тих випадків, коли є переконливі й очевидні свідчення того, що організатори або учасники заходу мають намір застосовувати, підтримувати або провокувати безпосередні насильницькі дії.
Поняття «мирне зібрання» слід тлумачити як таке, що включає
в себе поведінку, яка може явно дратувати або ображати інших, і навіть поведінку, яка тимчасово заважає діяльності третіх осіб, ускладнює її або створює для неї перешкоди.
Зібрання має вважатись мирним навіть у випадках, коли
організатори не виконали всіх вимог закону, при цьому влада
повинна сприяти проведенню такого зібрання. Недотримання вимог не повинно бути приводом для заборони, зриву або
спроб не допустити проведення зібрання.
Джерела: Керівні принципи щодо свободи мирних зібрань,
2-ге видання, (Варшава: БДІПЛ ОБСЄ/ Венеціанська комісія,
2010 р.).
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Види мирних зібрань (стихійне зібрання, одночасні
зібрання, контрдемонстрації, збори, демонстрації,
мітинги, пікетування, маніфестація, похід, вуличний
похід, акція, парад)

Чернявський С. С., Костюк В. Л.

Стихійне зібрання — це зібрання, що відбувається як реакція на якийсь інцидент чи подію, внаслідок чого неможливо
виконати законодавчу вимогу щодо подачі попереднього повідомлення та/або в заходу відсутній формальний організатор.
Такі зібрання часто близькі за часом до тих подій, у зв’язку з
якими вони проводяться. Можливість проведення стихійних
зібрань відіграє важливу роль, оскільки затримка, спричинена
необхідністю повідомлення, може послабити або унеможливити ефективне донесення головної ідеї зібрання.
Хоча поняття «стихійне зібрання» не виключає наявності
організатора заходу, до числа стихійних зібрань входять і такі,
в яких взагалі немає визначеного організатора. Такі зібрання
можуть відбуватися, коли група осіб збирається в конкретному місці без попереднього сповіщення або запрошення. Часто
такі зібрання є результатом значного поширення інформації
про важливу подію, яка стала доступна через ЗМІ або (щораз
частіше) через соціальні мережі (наприклад, інформація про
візит глави іноземної держави). Кількість учасників може зростати за рахунок перехожих, що приєднуються до зборів, але
можливі й такі ситуації, коли збір учасників супроводжується
додатковою мобілізацією за допомогою різних форм миттєвої
комунікації (телефонні дзвінки, текстові повідомлення, усна комунікація, Інтернет, соціальні мережі і т. д.). Саму по собі таку
комунікацію не слід інтерпретувати як свідчення попередньої
організації. Якщо до одного пікетувальника приєднується інша
особа або кілька осіб, то до такого зібрання слід ставитися так
само, як до стихійного зібрання. Стихійні зібрання, якщо вони
мають мирний характер, повинні користуватися таким самим
захистом, що й ті зібрання, про які було сповіщено завчасно.
Одночасні зібрання. У разі надходження повідомлень про
проведення двох чи більше не пов’язаних одне з одним зі101

брань в одному і тому ж місці і в один і той самий час, слід
максимально сприяти їх проведенню. Заборона зібрання виключно на тій підставі, що воно буде проводитися в один і той
самий час і в одному й тому ж місці з іншим публічним зібранням, буде, швидше за все, невідповідною реакцією в ситуації,
коли можна належним чином забезпечити проведення обох
заходів. Крім того, принцип недискримінації передбачає, що
ступінь обмежень, які можуть бути застосовані щодо зібрань,
які проводяться за подібних обставин, повинен бути однаковим. У таких випадках діалог між організаторами та поліцією
може допомогти знизити рівень ризику і вирішити проблеми
на ранній стадії планування.
Якщо проведення одночасних зібрань забезпечити неможливо, слід дати можливість відбутися відповідно до початкового плану тому зібранню, повідомлення про яке було подано першим. При цьому слід забезпечити проведення іншого
зібрання поблизу від запланованого місця або ж в інший прийнятний для організаторів час. При прийнятті рішення щодо
перенесення або відкладення зібрань необхідно враховувати різні чинники: кількість учасників зібрання, використання
звукопідсилюючої апаратури та транспортних засобів тощо.
Крім цього, необхідно з’ясувати, чи були в минулому будь-які
сутички з використанням насильства між цими конкуруючими
групами, для того щоб забезпечити безпеку всіх сторін при одночасному збереженні їх права на зібрання.
Контрдемонстрації — це особливий вид одночасного зібрання, учасники якого хочуть висловити свою незгоду з поглядами, які виражаються на іншому зібранні. Основну увагу у випадках виникнення контрдемонстрацій слід приділяти
обов’язку держави щодо захисту обох заходів і сприяння їх
проведенню. Державні органи повинні виділити достатні поліцейські ресурси, щоб забезпечити, наскільки це можливо,
проведення таких одночасних зібрань на відстані, що дозволяє їм бачити і чути одне одного.
При цьому слід зазначити, що право на контрдемонстрацію
не може бути використане для того, щоб перешкоджати здійс102

ненню іншими особами їхнього права на зібрання. За деяких
обставин влада може в законний спосіб обмежувати право
контрдемонстрантів на проведення заходу в зоні видимості й
чутності того зібрання, проти якого вони протестують, з метою
забезпечення захисту такого зібрання.
Збори — це спільна присутність групи громадян, які зібралися у порядку, передбаченому цим Законом, в одному місці,
визначеному їх організаторами, з можливим використанням
звукопідсилювальної апаратури для прилюдного обговорення та вираження свого ставлення до дій органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, їх посадових і службових осіб, керівників
політичних партій, профспілкових, громадських організацій та
установ, підприємств, незалежно від форми власності, подій
в політичному, економічному, соціальному, духовному житті
країни, суспільстві та світі в цілому.
Демонстрація — це організоване, мирне масове проходження громадян з можливим використанням як державної,
так і іншої незабороненої законами України символіки, плакатів, транспарантів, портретів, а також звукопідсилювальної
апаратури по тротуару чи проїжджій частині вулиці (дороги),
бульвару, проспекту, площі за визначеними її організаторами
маршрутом та часом, з метою привернення уваги органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників політичних партій, профспілкових, громадських організацій, установ, підприємств, незалежно від форми
власності, громадськості до вирішення нагальних політичних,
економічних, соціальних та інших проблем і питань держави,
суспільства, місцевої територіальної громади або з метою прилюдного протесту проти рішень, заходів, здійснюваних органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими особами, а також проти окремих подій життя в
державі чи світі в цілому, або навпаки — їх підтримки.
Мітинг — це організоване, мирне масове зібрання громадян з можливим використанням як державної, так і іншої незабороненої законами України символіки, плакатів, транспа103

рантів, портретів, а також звукопідсилювальної апаратури, у
випадках, передбачених цим Законом, у визначених його організаторами місці та часі для прилюдного обговорення окремих подій чи питань політичного, економічного, соціального
життя, вираження протесту або підтримки дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників політичних партій, профспілкових, громадських організацій, установ, підприємств, незалежно від форми власності, політичних,
профспілкових, громадських організацій, посадових осіб, а також з метою вирішення проблем та питань, що відносяться до
сфери політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших інтересів учасників мирних заходів та акцій.
Пікетування — це прилюдне виявлення громадянами особистих, групових, політичних, економічних, соціальних, партійних, релігійних, національних інтересів чи протесту (без
демонстрацій, мітингів, походів), у тому числі шляхом голодування, біля та навколо адміністративних будинків органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, об’єднань громадян, установ, підприємств,
незалежно від форми власності, політичних партій, профспілкових, громадських організацій, навчальних закладів з використанням чи без використання закликів, плакатів, транспарантів, портретів.
Маніфестація — це публічний масовий виступ для вираження, проголошення людьми своєї прихильності якійсь ідеї
або, навпаки, з метою її заперечення, протесту з приводу якоїсь події, діяльності органів влади, політичних сил, окремих політиків. Здійснюється в формі зосередження достатньо великої
групи людей в окремому місці, піднесенням знамен, транспарантів, скандуванням гасел, закликів, виголошенням промов,
звернень тощо.
Похід — це організований, довготривалий, з можливими
перервами на проїзд транспортом та проведення мітингів, пікетувань та відпочинку, мирний масовий рух громадян, у випадках, передбачених цим Законом, за завчасно розробленими його організаторами на території України, кількох областей
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або місцевим маршрутами з метою привернення уваги органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб, керівників політичних партій, профспілкових,
громадських організацій, підприємств, незалежно від форми
власності, до важливих, на погляд організаторів проблем, а
також з метою прилюдного виявлення своїх політичних, економічних, соціальних, партійних, релігійних, національних та
інших поглядів, підтримки чи протесту.
Вуличний похід — це організований, з можливими перервами для проведення мітингів, пікетувань, мирний масовий
рух громадян, у випадках, передбачених цим Законом, за заздалегідь розробленими його організаторами міським, районним у місті, селищним чи сільським маршрутами і часу з метою
привернення уваги органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників політичних
партій, профспілкових, громадських організацій, підприємств,
незалежно від форми власності, до важливих, на погляд організаторів, проблем, проблем місцевої територіальної громади, а також з метою прилюдного виявлення своїх політичних,
економічних, соціальних, партійних, релігійних, національних
та інших поглядів, підтримки чи протесту.
Акція — це організована мирна дія, у тому числі протестного характеру (голодування, наметове містечко, факельний
вуличний похід, автомотовелопробіг, благодійний культурний
захід, виставка тощо), групи громадян, об`єднаних спільною
метою, спрямованою на привернення уваги органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
керівників політичних, профспілкових, громадських організацій, установ, підприємств, незалежно від форми власності,
громадськості до вирішення політичних, економічних, соціальних, партійних, релігійних, національних та інших проблем,
які представляють індивідуальний, колективний, суспільний
чи державний інтерес.
Парад — це організоване урочисте проходження по вулицях населеного пункту військових, ветеранів, спортсменів, духових оркестрів, спільне проходження людей з нагоди свят чи
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пам’ятних дат під супровід маршів та з дотриманням встановленого церемоніалу (Джерело: Права людини і забезпечення
правопорядку під час публічних зібрань. Керівництво (Варшава: БДІПЛ ОБСЄ, 2017 р.).
Релігійні та інші відправлення обрядів

Костюк В. Л.

Релігійні та інші відправлення обрядів — це заходи релі
гійного характеру (богослужіння, освячення, хресні ходи
тощо), дні пам’яті померлих (загиблих), покладання квітів з
нагоди пам’ятних дат тощо. Богослужіння (лат. Cultus divinius,
celebratio liturgica) — зовнішнє вираження релігійності, виражене в громадських молитвах і обрядах. Становить істотну частину релігії взагалі. Воно в зовнішньому відображає внутрішній зміст самої віри і релігійний настрій душі. Релігійне почуття
не може не виливатися в живих проявах — в слові чи, в жертви чи, або в інших яких діях богопочитання; релігія немислима без культу, в якому вона проявляє і виражає себе подібно
до того, як душа виявляє своє життя через тіло. Релігія по суті
своїй прагне до вищого блага. Джерелом вищого блага з точки
зору релігії виступає Бог, формою повідомлення блага з боку
Бога людині — одкровення, а засобом придбання благовоління Божого з боку людини вважається богослужіння. Таким
чином, богослужіння становить нероздільну і істотну частину
релігії взагалі.
Спортивні та культурно-видовищні заходи

Костюк В. Л.

Спортивні заходи — це змагання (олімпіади, спартакіади,
турніри та ін.) з різних видів спорту, на яких присутня значна
кількість глядачів.
Культурно-видовищні заходи — це концерти, народні гуляння, карнавали, фестивалі, професійні свята, ярмарки, театралізовані шоу, показ кінофільмів, рекламні заходи ( та ін.) на
яких присутня значна кількість глядачів.
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Практичні поради організаторам та учасникам
мирних зібрань

Павліченко П.

Стаття 39 Конституції України гарантує усім громадянам
право на свободу мирних зібрань.
«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення
яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 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».
Пам’ятайте!
Формальна відсутність повідомлення, відповідно до згаданого рішення Конституційного суду та ст. 11 Європейської Конвенції про захист прав людини, не є підставою для припинення мирного зібрання. Проте доцільно повідомляти місцевий
орган влади про проведення зібрання з метою забезпечення
безпеки його учасників. Краще зробити це, якщо можливо, заздалегідь, бажано, не пізніше, ніж за один день.
Важливо!
Лише мирні зібрання захищаються законом. Проте варто
зазначити, що зібрання вважатимуться мирними лише до того
часу, поки його учасники поводитимуться мирно, навіть якщо
організатори не виконали усі юридичні вимоги до початку зібрання (справа «Оя Атаман проти Туреччини», 2007 рік).
Поняття мирних зібрань не поширюється на зібрання, під
час яких застосовується сила в будь-якій формі, а також заходи, під час яких планується застосування сили, існує загроза
застосування сили або людей підбурюють до її застосування
(справа «Османі та інші проти колишньої югославської Респуб
ліки Македонія», 2001 рік).
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Зброя або предмети, які можуть бути використані в якості
зброї, не повинні проноситися на зібрання.
Права мирних учасників не повинні порушуватися актами
насильства з боку інших осіб (рішення Європейського суду з
прав людини у справі «Езелен проти Франції», 1991 рік).
Таким чином, реакція держави на безлади та насильство повинна завжди бути пропорційною діям протестуючих.
На мирні наміри організаторів зібрань не повинно впливати те, що зібрання можуть викликати спротив з боку певних
верств населення.
Натомість, важливість громадських зібрань як засобу висловлення спірних поглядів означає, що зібрання можуть викликати образу або роздратування у інших груп населення або осіб.
Європейський суд з прав людини наголошує, що держава
зобов’язана застосовувати відповідні заходи для захисту тих,
хто реалізує своє право на свободу мирних зібрань, від агресивних дій інших осіб (п. 43 справи «Партія «Ураніо Токсо» та
інші проти Греції, 2005 рік).
Відповідальність за безпеку учасників мирного зібрання
покладено на Національну поліцію України.
Обов’язки поліції
Поліція має обов’язок безкоштовно забезпечувати дотримання громадського порядку та захищати учасників мирного
зібрання.
Невиконання цього обов’язку є підставою для визнання в
судовому порядку дій поліції незаконними та можливого відшкодування завданих матеріальних та моральних збитків.
Відповідальність учасників мирних зібрань
Особи, винні у блокуванні транспортних комунікацій, яке
порушило нормальну роботу транспорту або створило небезпеку для життя людей, а також захопленні вокзалу, аеродрому,
порту, станції або іншого транспортного підприємства несуть
кримінальну відповідальність відповідно до ст. 279 Кримінального кодексу.
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Відповідальність за переслідування за участь в мирно
му зібранні
Будь-який примус особи до участі в мирному зібранні та
переслідування за участь у мирному зібранні є порушеннями
свободи зібрань, що тягне за собою відповідальність згідно із
законом.
Важливо знати:
1. Збираючись на мирне зібрання бажано мати з собою
паспорт або інший документ, який засвідчує особу.
2. Заздалегідь з’ясуйте назву управління поліції, яке обслуговує територію, де буде проводитись мирне зібрання.
3. Збираючись на акцію, розумно підберіть собі зручний
одяг, взуття без підборів.
4. Не бажано мати при собі коштовні речі або велику суму
грошей.
5. Не вживайте алкоголь до і під час мирних зібрань. Запах
алкоголю достатній привід для затримання, а після проведення медичного обстеження — і для адміністративного арешту.
6. Після закінчення мирного заходу місце проведення заходу необхідно залишати великими групами.
7. Остерігайтеся провокаторів. Якщо біля вас є люди, які поводять себе неадекватно, попросіть їх покинути мирне зібрання, а при пручанні — запропонуйте поліції вивести їх, пояснивши присутнім, що вони не є учасниками заходу.
Що робити, якщо вимоги правоохоронців є незакон
ними?
Потрібно голосно повідомити правоохоронців, що їхні вимоги незаконні, не робити штовханини із поліцією, а можна
чинити пасивний опір — наприклад, просто сісти на землю. За
таких умов правоохоронці повинні лише бережно взяти вас на
руки і обережно віднести у бік. Для поліції це єдиний, з точки
зору Закону, правильний варіант дій у такій ситуації — при відсутності активного опору з боку демонстрантів правоохоронці
повинні діяти тільки так.
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Фіксуйте всі дії під час мирного заходу на відео. Майте для
цього спеціальну «групу спостереження» або журналістів, які
присутні на мирному зібранні.
Важливо:
Працівник поліції, який несе службу по охороні громадського порядку, повинен бути у форменому одязі та мати індивідуальний жетон із особистим номером та відеокамеру, яка фіксує
роботу правоохоронця.
Зауважте!
З 2017 року в Україні почала працювати поліція комунікації
або поліція діалогу. Вони мають завдання налагодження діалогу із організаторами та учасниками акцій під час масових мирних заходів: акцій протестів, футбольних матчів, маршів, релігійних заходів і таке інше. Працівник поліції комунікації заступає на службу у цивільній формі одягу в спеціальному жилеті,
на якому зазначено, що він / вона є працівником комунікації.
Виклик патруля — 102.
Урядова телефонна «гаряча лінія»: 0-800-507-309.

Розділ 6.
ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНИ І ВЛАСНІСТЬ
Економічні права і свободи людини і громадянина

Терещенко Л. В.

Економічні права і свободи людини і громадянина — це
право брати участь в економічних, насамперед майнових,
відносинах. Економічні права та свободи людини і громадянина — це нормативно визначена міра можливої поведінки
або діяльності людини та громадянина в економічній сфері суспільних відносин, пов’язана з правовим режимом власності та
господарської діяльності. Це означає можливість людини створювати матеріальні та особисті нематеріальні блага, володіти
ними та здійснювати господарську діяльність.
Конституція України закріплює наступні економічні права
і свободи людини і громадянина: право приватної власності
(ст. 41); право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42); право на користування об’єктами права
державної та комунальної власності (ст. 41) та власністю українського народу (ст. 13).
Первинним, базисним економічним правом, що визначає
економічні основи суспільного і державного ладу України, є
право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами свої інтелектуальної, творчої діяльності
(с. 41), що набувається в порядку, визначеному чинним законодавством України. Об’єктами права приватної власності
визначаються матеріальні (рухомі та нерухомі) та особисті
нематеріальні цінності (блага). Формою здійснення право111

відносин, пов’язаних із реалізацією права приватної власності, є володіння, користування і розпорядження матеріальними і особистими нематеріальними цінностями (благами) з
метою задоволення соціально-економічних потреб людини
і громадянина.
Водночас, основний закон застерігає, що власність зобов’язує не завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян,
інтересам суспільства, не погіршувати екологічну ситуацію і
природні якості землі. Тобто використання права приватної
власності для завдання шкоди та збитків іншим особам та їх
законним правам, а також на шкоду інтересам суспільства та
держави є неприпустимим.
Держава гарантує, що ніхто не може бути протиправно позбавлений власності та декларує непорушність права приватної власності. 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 подальшим
повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Тож націоналізація та
реприватизація об’єктів права приватної власності є неконституційною.
Конфіскація як форма відчуження приватної власності
може застосовуватися лише за рішенням суду, як додаткова
санкція в адміністративній і кримінальній юридичній відповідальності.
Наступним важливим економічним правом є право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом
(ст. 42). за змістом це право дозволяє здійснювати на свій ризик
діяльність, що передбачає отримання прибутку; за суб’єктами — це право належить всім громадянам України, іноземцям
і особам без громадянства, за винятком депутатів, посадових і
службових осіб органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, суддів та ін.
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Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій
діяльності, упереджує зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісну конкуренцію. зокрема, в Україні діє антимонопольний комітет України, який зобов’язаний забезпечувати конкурентність підприємницької діяльності в державі та запобігати
утворенню штучних монополій.
Конституція України також покладає на державу обов’язок
захищати права споживача, здійснювати контроль за якістю і
безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяти діяльності громадських організацій споживачів. тобто держава
забезпечує соціальний характер підприємницької діяльності
в Україні.
Похідним від права власності є й право громадян України користуватися об’єктами права державної та комунальної
власності для задоволення своїх потреб (ч. з ст. 41) та власністю українського народу (ст. 13), але це право є лише різновидом права власності.
Право власності в Україні

Лінік Є. П.
Право власності є творчим і охоронним принципом
будь-якого суспільства.
Соф’я Сегюр

Право власності — право особи на річ (майно), яке вона
здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від
волі інших осіб (стаття 316 Цивільного кодексу України (далі —
ЦК України).
Суб’єктами права власності є Український народ, фізичні
та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка
Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.
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Змістом права власності є права (правомочності) володіння, користування та розпорядження своїм майном — так звана цивілістична тріада:
1. Правомочність володіння — це фактична наявність речі
в господарстві власника та його можливість впливати на неї
безпосередньо. Володіння може бути законним (наприклад,
наявність в особи речі за правом власності) та незаконним
(скажімо, володіння майном, добутим злочинними діями, привласнення знахідки). Незаконне володіння поділяється на добросовісне (коли особа не знала і не могла знати про те, що
володіє чужим майном) і недобросовісне (коли особа знала чи
повинна була знати про те, що володіння незаконне).
2. Правомочність користування — це заснована на законі
можливість вилучення корисних властивостей речі для задоволення потреб власника чи інших осіб (наприклад, обробляти
землю та отримувати врожай, вживати продукти харчування,
носити одяг і взуття). Право користування може належати не
тільки власникам, але й іншим особам на підставі, зокрема, цивільно-правових договорів (наприклад, договору оренди) або
адміністративних актів (наприклад, державного акту на право
постійного користування землею).
3. Правомочність розпорядження — це закріплена нормами права за власником можливість визначити долю належної
йому речі шляхом знищення, відчуження або передачі її в тимчасове володіння іншим особам (наприклад, дарувати, продавати, обмінювати, переробляти, заповідати тощо).
Лише власник має право одночасно володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та
гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі (ст. 319 ЦК України). Він
несе тягар утримання належного йому майна і ризику випадкової загибелі речі. У випадках і в порядку, встановлених законами, діяльність власника може бути обмежена чи припинена,
або власника може бути зобов’язано допустити обмежене користування його майном іншими особами.
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Державні гарантії забезпечення прав власності
в Україні

Лінік Є. П.
Приватна власність — джерело свободи і головний її
оплот.
Уолтер Ліппманн

Відповідно до ст. 321 ЦК право власності є непорушним.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права
чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
ЦК України (ст. 386) встановлюються засади захисту права
власності. По-перше, держава забезпечує рівний захист прав
усіх суб’єктів права власності. По-друге, власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про
заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право,
або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. По-третє, власник, права якого порушені, має
право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди.
Власнику гарантується право на витребування майна із чужого незаконного володіння (ст. 387 ЦК), а також на усунення
перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном (ст. 391 ЦК).
Власник майна також може пред’явити позови про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не
визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності (ст. 392 ЦК), та про визнання незаконним правового акта органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, який не відповідає законові і порушує
права власника (ст. 393 ЦК).
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Особливості державного регулювання відносин
прав власності на землю

Лінік Є. П.
Система приватної власності — найбільш надійна гарантія
свободи, причому не лише для
тих, хто володіє власністю, але
й навряд чи меншою мірою для
тих, хто нею не володіє.
Фрідріх Хаєк

З точки зору права земля розглядається у різних значеннях:
— земля як національне багатство — включає в себе усі надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що є
об’єктом абсолютного права власності Українського народу;
— земля як природний об’єкт і природний ресурс;
— земля в значені земельна ділянка, як частина земної поверхні з визначеними правами та обмеженнями, визначеними
межами, що характеризується певним місцем розташування
(має адресу та кадастровий номер).
Власність на землю — належність фізичній особі, юридичній особі, територіальній громаді чи державі земельної ділянки на праві володіння, користування та розпорядження нею.
Використання власності на землю не може завдавати шкоди
правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Згідно зі ст. 78 Земельного кодексу України (далі — ЗК України) земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній
та державній власності.
Громадяни та юридичні особи набувають права власності
та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах
їх повноважень, визначених ЗК або за результатами аукціону
(глава 19 ЗК України).
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ЗК України визначено права (ст. 90, 94) і обов’язки (ст. 91,
95) власників та користувачів земельних ділянок.
Підставами припинення права власності на земельну ділянку є (ст. 140 ЗК України):
1) добровільна відмова власника від права на земельну ділянку (ст. 142 ЗК);
2) смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця;
3) відчуження земельної ділянки за рішенням власника;
4) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора (ст. 135 ЗК);
5) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб (ст. 146, 147, 151 ЗК);
6) конфіскація за рішенням суду (ст. 148 ЗК);
7) невідчуження земельної ділянки іноземним особам та
особам без громадянства у встановлений строк у визначених
Земельним кодексом випадках (ч. 4 ст. 81, ст. 145 ЗК України).
Спадкування прав власності. Спадщина

Лінік Є. П.

Приватна власність — просто ще одне обличчя демократії.
Гілберт Честертон

Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини)
від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб
(спадкоємців).
До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця (ст. 1219 ЦК), наприклад, право на пенсію.
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Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день
смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою
(ч. 3 ст. 46 ЦК України).
Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.
Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.
У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за
заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261—1265 ЦК України. Право на спадкування
виникає у день відкриття спадщини.
Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Не допускається прийняття
спадщини з умовою чи із застереженням (ст. 1268 ЦК). Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який
починається з часу відкриття спадщини (ст. 1270 ЦК).
Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини (ст. 1273 ЦК), а спадкоємець за
заповітом має право відмовитися від прийняття спадщини на
користь іншого спадкоємця за заповітом (ст. 1274 ЦК). Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про
право на спадщину (ст. 1296—1301 ЦК).
ЦК України визначає підстави усунення від права на спадкування (ст. 1224), особливості спадкування окремих прав та
обов’язків (наприклад, права на земельну ділянку) (ст. 1225—
12311), особливості спадкування за заповітом (глава 85 ЦК) та
за законом у порядку черговості (глава 86 ЦК).
Договір міни

Гопанчук В. С.

За договором міни або бартеру кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін
на інший (ст. 715 ЦК). Договором може бути встановлений об118

мін майна на роботи (послуги). Кожна зі сторін договору міни
є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем
товару, якій він отримує взамін. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.
Предметом договору міни можуть виступати будь-який товар, що відчужується, тобто не вилучений з цивільного обороту і невід’ємний від фізичної чи юридичної особи, а також
роботи ( послуги).
Предметом договору міни може бути рухоме та нерухоме
майно, майно, що є у сторони на момент укладання договору,
або ж яке буде створене (придбане, набуте) стороною у майбутньому. Предметом договору міни є майнові права, в тому
числі право вимоги, якщо вона не має особистого характеру.
Водночас законодавством передбачаються винятки щодо
можливості обміну окремих видів майна і встановлюються певні обмеження щодо здійснення товарообмінних операцій. Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 293 ГК не може бути об’єктом договору міни (бартеру) майно, віднесене законодавством до
основних фондів, яке належить до державної або комунальної
власності у разі, якщо друга сторона договору міни (бартеру)
не є державним чи комунальним підприємством. Законодавством можуть бути встановлені також інші особливості здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, пов’язанних із
придбанням і використанням окремих видів майна, а також
операцій в окремих галузях господарювання.
Сторонами договору міни можуть виступати будь-які фізичні та юридичні особи, кожна із яких за загальним правилом
має бути власником обмінюваного майна аба мати інше речове право, яке містило б правомочність щодо розпорядження
відповідним майном.
Цивільне законодавство не містить спеціальних норм щодо
форми договору міни. Таким чином, договір міни може бути
укладений в будь-якій формі, яка не заборонена законом, з
урахуванням загальних правил щодо форми правочинів, визначених статтями 205—210 ЦК України.
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Право власності (право повного господарського відання
або право оперативного управління) на товари, які підлягають
обміну, переходить до сторін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання майна обом сторонам, якщо інше
не встановлено умовами договору або законом. Договір міни
спрямований на невідворотне відчуження кожного зі сторін
належного їм майна.
За своїми юридичними ознаками договір міни є оплатним,
двостороннім та консенсуальним.
До договору міни застосовуються загальні положення про
купівлю-продаж, положення про договір поставки, контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі
міни, якщо це не суперечить суті зобов’язання. На відміну від
договору куплі-продажу, у якому вартість проданого майна
має грошовий вираз, за договором міни у разі нерівноцінності майна, що підлягає обміну, сторона, яка отримує річ більшої
вартості, може компенсувати іншій стороні різницю відповідною грошовою сумою.

Інтелектуальна власність
та право інтелектуальної власності

Мазур В. В.
Уряд не має жодної іншої
мети, крім забезпечення прав
власності.
Джон Локк

Інтелектуальна власність у звичайному розумінні — це права на результати творчої праці. Права неможливо сприймати
на дотик, тому інтелектуальна власність є нематеріальною.
Інтелектуальна власність — це результат творчої діяльності, об’єктом якої є нематеріальні блага: ідеї, думки, образи, що
отримали об’єктивну форму. Вона вказує на стан присвійності
такого результату одним суб’єктам і відчуженість іншим.
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Цивільний кодекс України визначає право інтелектуальної
власності як право особи на результат інтелектуальної, творчої
діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності,
визначений законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та/
або майнові права інтелектуальної власності, які поширюються
на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший
об’єкт права інтелектуальної власності (ст. 418).
Право інтелектуальної власності слід розглядати у двох значеннях: об’єктивному та суб’єктивному.
У суб’єктивному значенні право інтелектуальної власності
являє собою майнові та/або немайнові права на інтелектуальний продукт, тобто певні правомочності творця або іншої особи стосовно інтелектуального продукту.
В об’єктивному значенні право інтелектуальної власності —
це система правових норм, які регулюють суспільні відносини
у сфері створення та використання інтелектуального продукту.
Таким чином, право інтелектуальної власності можна визначити як сукупність правових норм, що регулюють суспільні
відносини, які виникають у зв’язку зі створенням, оформленням, використанням, розпорядженням, охороною та захистом
результатів інтелектуальної (творчої) діяльності.

Авторське право

Чурпіта Г. В.

Авторське право розглядається в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.
В об’єктивному розумінні авторське право — це сукупність
правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів науки, літератури та
мистецтва.
У суб’єктивному розумінні авторське право — це сукупність прав, які належать автору або його правонаступникам у
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зв’язку зі створенням і використанням твору літератури, науки і мистецтва.
До джерел авторського права належать: Конституція України (статті 41, 54, 55), Закон України «Про авторське право і
суміжні права», Цивільний кодекс України (статті 433—448).
Особливу групу джерел авторського права складають міжнародні договори: Бернська конвенція з охорони літературних
та художніх творів (1886), Всесвітня (Женевська) конвенція про
авторське право (1952) та ін.
Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва.
Суб’єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої автор
ські майнові права.
Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є
автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).
Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його
оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.
Зміст суб’єктивного авторського права становлять особисті
немайнові та майнові права автора.
Автору належать такі особисті немайнові права:
1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення
належним чином імені автора на творі і його примірниках і за
будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення
псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його
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примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти
будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору
або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.
Особисті немайнові права автора не можуть бути передані
(відчужені) іншим особам.
До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:
1) виключне право на використання твору;
2) виключне право на дозвіл або заборону використання
твору іншими особами.
Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське
право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі, після чого
ця особа стає суб’єктом авторського права.
Патенти

Мазур В. В.

Патент є основним охоронним документом, що засвідчує
пріоритет, авторство і набуття права інтелектуальної власності
на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Саме він
підтверджує визнання державою результату творчої діяльності об’єктом патентного права.
Законодавством передбачені такі його різновиди: патент
на винахід, патент на корисну модель, патент на секретний
винахід, патент на секретну корисну модель, патент на промисловий зразок.
Торговий знак

Мазур В. В.

В перекладі з англійського «trademark» використовується як
синонім поняття «торговий знак». Торговельна марка та знак
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для товарів та послуг — це юридично правильна термінологія,
яка діє в українській правовій системі.
Відповідно до Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак для товарів та послуг— це позначення, за
яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і
послуг інших осіб.
Цивільний кодекс України на відміну від вказаного Закону
вводить нове поняття для позначення об’єкта інтелектуальної власності у сфері індивідуалізації товарів і послуг — «торговельна марка», однак зміна назви не вплинула на суть самого об’єкта.
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення
товарів та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).

Розділ 7.
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Підприємництво в Україні

Фещук А. П.
Справа уряду — не втручатися
у ділове життя, допоки його не кличуть.
Вільям Пірс

Підприємницька діяльність, яка відповідно до ст. 42 Господарського Кодексу України визначається як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Вона є специфічним видом
господарської діяльності, яка здійснюється від імені підприємця, під його майнову відповідальність, на його власний ризик
і має на меті отримання прибутку.
Підприємництво є одним із різновидів творчої, пошукової,
ризикової соціальної діяльності і в більшості країн світу з ринковою економікою вважається одним із найпрестижніших.
Підприємництво в Україні може здійснюватися в будь-яких
організаційних формах, визначених законами України, на вибір підприємця (ст. 45 ГК України). Також фізичні особи мають можливість зареєструватись як громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності і провадити таким чином діяльність
без створення організації, мають право здійснювати самостійно будь-яку діяльність відповідно до потреб ринку, на влас125

ний розсуд приймаючи відповідні рішення, що не суперечать
законодавству.
Зайняття підприємницькою діяльністю є добровільним вчинком. Жоден державний орган, недержавна організація, посадова особа не можуть примусити до зайняття підприємницькою
діяльністю. Проте це не означає, що особа не може бути примушена до виконання добровільно взятих на себе зобов’язань
(наприклад, за договором, укладеним в процесі провадження
підприємницької діяльності) або зобов’язань, що передбачені
державою і випливають зі здійснення особою підприємницької
діяльності (наприклад, зобов’язань зі сплати податків).
Підприємництво є діяльністю на власний ризик. Це означає,
що за порушення договірних зобов’язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності підприємство
та приватний підприємець самостійно несуть відповідальність,
передбачену законодавством України. Тобто суб’єкт підприємницької діяльності бере на себе як позитивні, так і негативні
наслідки підприємницької діяльності.
Види підприємницької діяльності

Фещук А. П.

Розмежування підприємницької діяльності за видами має
здебільшого неофіційний характер. Тому допускається застосування різних ознак і, відповідно, критеріїв та видів підприємницької діяльності.
За ознакою предмета діяльності учасників відповідних правовідносин підприємницьку діяльність можна класифікувати на:
1. Виробничу підприємницьку діяльність, тобто діяльність,
у процесі якої виробляється певна продукція, діяльність із виконання робіт, надання послуг (виконання ремонтних робіт,
надання інформаційних послуг, здійснення транспортних перевезень).
2. Невиробничу підприємницьку діяльність, у межах якої
виділяється:
— торгівля;
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— банківська діяльність;
— діяльність на фінансовому ринку тощо.
За ознакою суб’єкта — учасника відповідних правовідносин
підприємницька діяльність поділяється на:
1. Підприємництво без створення юридичної особи (просте). Воно здійснюється фізичними особами, що набули в установленому порядку статусу суб’єкта підприємницької діяльності.
2. Підприємництво зі створенням юридичної особи (складне).
Обмеження на право займатися підприємницькою
діяльністю

Фещук А. П.

У законодавстві України (Господарський кодекс) встановлено неможливість заняття підприємницькою діяльністю для
певних категорій громадян — військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, нотаріату, внутрішніх справ, органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Не можуть займатися підприємницькою діяльністю і особи,
які вчинили злочин і до яких судом застосовано покарання у вигляді позбавлення права на заняття окремим видом діяльності.
Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть бути співзасновником підприємства, обіймати в підприємницьких товариствах і об’єднаннях керівні посади і посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю.
Підприємництво в Україні

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Підприємництво — це вільна ініціатива людей в господарській діяльності, це спосіб організації економічних сил, це випробуваний в світовій практиці спосіб ефективної організації
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виробництва. Існування підприємництва — обов’язкова умова
функціонування ринку.
Підприємництво визначається як ініціативна, самостійна господарська діяльність людей, направлена на отримання прибутку шляхом організації та використання ресурсів в цілях виробництва і реалізації товарів.
Підприємницькі рішення приймаються власниками підприємств. З розвитком відносин власності та розширення її корпоративних форм підприємницькі повноваження стали все
більше делегуватися найманим менеджерам. Власники передають частину підприємницьких функцій найманим управлінцям, зберігаючи за собою контроль стратегічних питань. Таким
чином, можна говорити про підприємницький менеджмент.
Менеджер, який реалізує підприємницькі повноваження, вишукує можливості та йде на підприємницький ризик, здійснюючи зміни та впроваджуючи вдосконалення на своєму підприємстві.
Для кращого розуміння сутності підприємництва звернімося до з’ясування його функцій.
1. Ресурсна функція реалізується в мобілізації капіталу, трудових, матеріальних, інформаційних та інших ресурсів для їх
виробничого використання. Спрямованість підприємця на динамічну ефективність змушує його до постійного пошуку додаткових ресурсів.
2. Організаційна функція пояснюється тим, що мобілізовані ресурси можуть принести користь їх власнику, підприємцю
і суспільству в цілому лише в тому випадку, коли вони будуть
належним чином використовуватись. Тому підприємець бере
на себе функцію організації виробництва, збуту, дослідження
ринку, наукових розробок тощо.
3. Творча функція полягає в тому, що підприємець постійно
націлений на пошук нових рішень. Прагнення максимізувати
прибуток чи інший результат, який визнається підприємцем в
якості мети своєї діяльності, не надає йому можливості задовольнятися сформованим становищем. Він постійно шукає, як
покращити свою справу. Появою безлічі оригінальних науко128

во-технічних, економічних та організаційних рішень суспільство зобов’язано творчій функції підприємництва.
Підприємництво можливо при наявності певних умов, в
тому числі при відповідних майнових правах на умови та результати виробництва, в певному економічному, правовому і
політичному середовищі, при повній економічній відповідальності підприємця за результати діяльності.
Законодавство, яке регулює підприємницьку
діяльність

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Підприємницька діяльність регулюється такими законодавчими актами:
1. Господарський кодекс України, який встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності
суб’єктів господарювання різних форм власності.
2. Цивільний кодекс України, яким регулюються особисті
немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності їх учасників.
3. Господарський процесуальний кодекс України визначає
юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок здійснення судочинства у господарських судах.
4. Податковий Кодекс України, який регулює відносини, що
виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються
в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та
зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення
податкового законодавства.
5. Кримінальний кодекс України, який має своїм завданням
правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської без129

пеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних
посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення,
завданням якого є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів
підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням,
виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності
інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання
своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.
7. Митний кодекс України, яким регулюються відносини,
пов’язані із справлянням митних платежів.
8. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»,
який регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу
юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців.
9. Закон України «Про господарські товариства», який визначає поняття і види господарських товариств, правила їх
створення, діяльності, а також права і обов’язки їх учасників
та засновників.
10. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та
припинення, права та обов’язки їх учасників.
11. Закон України «Про акціонерні товариства», який визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів.
12. Закон України «Про управління об’єктами державної
власності», який визначає правові основи управління об’єктами державної власності.
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13. Закон України «Про холдингові компанії в Україні», який
визначає загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності
та ліквідації.
14. Закон України «Про захист економічної конкуренції», який
визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і
спрямований на забезпечення ефективного функціонування
економіки України на основі розвитку конкурентних відносин.
15. Закон України «Про банки і банківську діяльність», який
визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і
ліквідації банків.
16. Закон України «Про страхування», який регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку
страхових послуг, посилення страхового захисту майнових
інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.
17. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», який визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
18. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок»,
який регулює відносини, що виникають під час розміщення,
обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.
19. Закон України «Про стандартизацію», який установлює
правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної
політики у відповідній сфері.
20. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який визначає правові та організаційні засади
розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності.
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21. Закон України «Про природні монополії», який визначає
правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні.
22. Закон України «Про Антимонопольний комітет України», який визначає, що Антимонопольний комітет України є
державним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у
підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
23. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», який визначає правові засади захисту суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції. Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та
інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.
24. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської
діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів,
уповноважених видавати документи дозвільного характеру,
та адміністраторів.
25. Закон України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», який визначає
правові та організаційні засади, основні принципи і порядок
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду
(контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного
нагляду (контролю).
26. Постанова Пленуму ВСУ від 25.04.2003 р. № 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність
за окремі злочини у сфері господарської діяльності», яка прийнята з метою однакового і правильного застосування законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності.
Успішне підприємництво досягається при дотриманні учасниками цього процесу морально-етичних норм, серед яких
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виділяються обов’язковість, приватне суперництво, загальна
висока культура та освіченість, контактність, вміння спілкуватися з людьми.
Оподаткування підприємницької діяльності

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Податковий кодекс України передбачає три основні категорії платників податків фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності, це:
— самозайняті особи;
— підприємці, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування;
— підприємці, які здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткування — платники єдиного податку.
Самозайнята особа — платник податку, який є фізичною
особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником
в межах такої підприємницької чи незалежної професійної
діяльності.
При даній системі оподаткування розмір Вашого доходу
необмежений, Ви не можете бути платником податку на додану вартість і при отримання готівкових коштів касовий апарат
необов’язковий.
З чистого доходу ви сплачуєте 1,5 відсотка військового збору, 22 відсотки єдиного внеску та 18 відсотків податку на доходи фізичних осіб. Причому податок на доходи фізичних осіб
нараховується з суми чистого доходу, зменшеного на величину утриманого єдиного внеску. Податки сплачується розрахованими авансовими платежами протягом року.
Чистий дохід для оподаткування визначається як різниця
між задекларованим доходом та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з отриманням цього доходу.
Здійснення підприємницької діяльність на загальній системі оподаткування.
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Для здійснення діяльності особа обов’язково має зареєструватися підприємцем в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.
Спрощена система оподаткування.
Спрощена система оподаткування на підставі сплати єдиного податку. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, повинні бути
зареєстровані підприємцями. Вони поділяються на різні групи
платників єдиного податку.
З особливостями сплати податку можна ознайомитись в Податковому кодексі або проконсультуватися в відділеннях ДФС.
Порядок державної реєстрації підприємницької
діяльності

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом,
шляхом внесення відповідних записів до єдиного державного реєстру.
Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців включає зокрема:
— перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані
в реєстраційній картці;
— перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;
— внесення відомостей про юридичну особу або фізичну
особу — підприємця до єдиного державного реєстру;
— оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію
та виписки з єдиного державного реєстру.
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Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців проводиться державним реєстратором у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або
у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній
адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за
місцем проживання фізичної особи — підприємця.
Державний реєстратор — це посадова особа, яка відповідно до Закону здійснює державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців.
Місцезнаходження юридичної особи — це місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а
в разі його відсутності — місцезнаходження іншого органу
чи особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без
довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками
(учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється
зв’язок з юридичною особою.
Місцем проживання фізичної особи є житловий будинок,
квартира, інше приміщення, придатне для проживання у ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або
тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців (далі — єдиний державний реєстр) — автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку
та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців.
Особливості підприємницької діяльності
в агропромисловому комплексі

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Будь-яке виробництво починається з привласнення людьми засобів виробництва. Як це положення може бути застосоване до сільського господарства, де основним засобом виробництва виступає земля? Адже земля — не продукт людської
праці, а дар природи, і тому доступ до користування її благами
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повинні мати всі люди в однаковій мірі. Тому проблема власності на землю є однією з найважливіших в сучасному суспільстві. Форми власності на землю визначають і форми відносин
між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання сільськогосподарських продуктів.
Дослідження показують, що основоположними принципами вільного розвитку аграрного підприємництва є такі: використання різноманітних форм власності, господарювання і
розмірів підприємств; переважний розвиток малого підприємництва; збереження і раціональне використання наявної матеріально-технічної бази виробництва продовольства.
Необхідно поєднувати різні організаційні форми підприємницької діяльності: агрокомбінатів, агрофірм, виробничих
систем, КСП, державних підприємств, товариств, міжгосподарських і спільних підприємств, акціонерних і пайових товариств,
агроцехів промислових підприємств, кооперативів, сімейних
і індивідуальних господарств. Це забезпечить стійкість аграрної економіки в екстремальних ситуаціях і конкурентність у
господарюванні. Необхідно поєднувати різні розміри підприємництва незалежно від організаційних форм. Це можуть бути
великі, середні і малі агрокомбінати, агрофірми, кооперативи,
селянські (фермерські) господарства, особисті підсобні господарства громадян, агроцехи промислових підприємств, агродільниці міських жителів, кооперативи. Різниця в розмірах господарських одиниць в аграрному секторі зумовлена двома
важливими природними факторами: нерівномірним територіальним розселенням людей, що склалось історично, і різною
характеристикою агропотенціалу земель.
Звітність у підприємницькій діяльності

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.
Згідно з цим законом бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня його реєстрації до ліквідації в
136

установленому порядку. Питання організації бухгалтерського
обліку на підприємстві належать до компетенції його власника
(власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження опрацьованих первинних документів, регістрів і звітності впродовж
установленого терміну, але не менш як три роки, несе власник
(власники) або уповноважений орган (посадова особа), який
керує підприємством.
Приватні підприємці та форми звітності

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Фізична особа — підприємець платник єдиного податку без
найманих працівників подає лише два звіти та сплачує два податки (в більшості випадків):
— декларацію платника єдиного податку;
— річний звіт з єдиного соціального внеску.
Декларація платника єдиного податку
Форма декларації платника єдиного податку затверджується Наказом Міністерства фінансів.
Річний звіт з єдиного соціального внеску
Річний звіт з єдиного соціального внеску ФОПи платники
єдиного податку подають один раз на рік незалежно від групи.
Строки сплати єдиного податку
Строки сплати єдиного податку прописані у Податковому
кодексі.
Тобто ФОПи на єдиному податку сплачують єдиний внесок
один раз на квартал.
Книга обліку доходів та витрат є єдиним обліковим доку
ментом, який зобов’язані вести підприємці на спрощеній систе
мі оподаткування.
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Відповідальність за порушення законодавства,
яке регулює відносини у підприємницькій діяльності

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Відповідальність — це отримання суб’єктами підприємництва негативних економічних наслідків безпосередньо в результаті застосування до них передбачених законом санкцій
економічного характеру внаслідок їх правопорушень.
Відповідальність у сфері підприємництва залежить від характеру настання несприятливих економічних наслідків і буває
таких видів: цивільно-правова (штраф, пеня, неустойка; компенсація збитків, залежно від виду невиконання зобов’язання), адміністративна (попередження; штраф у певному розмірі
до неоподаткованого мінімуму доходів громадян; конфіскація
майна чи предмета, який був знаряддям правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину;
виправні роботи); дисциплінарна (догани, звільнення).
В окрему групу виділяють відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення податкового законодавства (фінансові санкції тощо).
Припинення підприємницької діяльності

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Розпочата підприємницька діяльність може бути через певний час припинена.
За ініціатором припинення підприємницької діяльності
розрізняють два види припинення:
1) добровільне;
2) примусове.
Добровільним вважається таке припинення підприємницької діяльності, яке здійснюється з ініціативи самого суб’єкта
підприємництва, його власника (власників чи уповноважених
ними органів). Юридичними підставами добровільного припинення підприємницької діяльності є:
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1) рішення власника (власників чи уповноважених ними
органів), інших осіб — засновників суб’єкта підприємництва
чи їх правонаступників — про припинення підприємницької
діяльності;
2) досягнення мети, задля якої було засновано підприємницьку діяльність;
3) закінчення терміну, на який засновувалася підприємницька діяльність;
4) визнання суб’єкта підприємництва банкрутом за його
заявою.
Примусове припинення підприємницької діяльності здійснюється з ініціативи інших осіб: суду, органів держави, що здійснюють контроль за провадженням підприємницької діяльності, кредиторів суб’єкта підприємництва тощо. Юридичними
підставами примусового припинення підприємницької діяльності є:
1. Провадження суб’єктом підприємництва діяльності, що
суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом;
2. Неподання протягом року до органів державної фіскальної служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;
3. Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом за заявою
кредиторів;
4. Зловживання суб’єктом підприємництва своїм монопольним становищем чи інші порушення законодавства України
тощо.
Залежно від того, чи зберігається можливість відновлення
підприємницької діяльності тим же суб’єктом підприємництва,
припинення поділяється на два види:
1) тимчасове (зі збереженням можливості її відновлення
тим самим суб’єктом);
2) остаточне (без збереження можливості її відновлення).
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Державні інформаційні ресурси у підприємницькій
діяльності

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

До державних інформаційних ресурсів доцільно було б відносити інформаційні ресурси, створені, придбані, накопичені
за рахунок коштів державного бюджету, позабюджетних державних фондів та платників податків.
Законом України «Про інформацію» встановлено, що основними видами інформації є: статистична, масова, про діяльність державних органів та органів місцевого і регіонального
самоврядування, правова, про особу, довідково-енциклопедичного характеру, соціологічна (ст. 18).
Закон України «Про інформацію» не враховує, що в Україні
створено і традиційно діє система національних інформаційних ресурсів, яка має міжвідомчі й відомчі ознаки та охоплює:
— інформаційні ресурси матеріального виробництва, соціальної, фінансової сфер та державного майна і нерухомості;
— інформаційні ресурси державної статистики;
— інформаційні ресурси науково-технічної інформації;
— інформаційні ресурси архівного фонду;
— інформаційні ресурси бібліотечного фонду;
— інформаційні ресурси музейного фонду;
— інформаційні ресурси податкової служби України;
— інформаційні ресурси правоохоронних і силових структур тощо.
Державні перевірки у підприємницькій діяльності

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Законодавство встановлює, що органи державної фіскальної служби мають право проводити камеральні, документальні
(планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Элементы указателя не найдены.
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Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у
приміщенні органу державної фіскальної служби виключно на
підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. Камеральна перевірка проводиться без будь-якого спеціального рішення керівника податкової
та направлення на її проведення, без присутності платника. Їй
підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.
Документальною вважається перевірка, предметом якої є
своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати
усіх передбачених Податковим кодексом податків та зборів,
а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення
трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі
податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної
та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому
обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової
служби, а також отриманих в установленому законодавством
порядку органом державної податкової служби документів та
податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок
інших платників податків.
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності,
розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом
державної фіскальної служби щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення
касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому
числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).
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Документальна планова перевірка повинна бути перед
бачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.
Ліцензування та дозволи у підприємницькій
діяльності

Петрина В. Н., Борцевич П. С.

Ліцензування визначається як здійснення заходів, пов’язаних із видачею ліцензій, призупиненням і анулюванням ліцензій та наглядом органів, що видають ліцензії, за дотриманням ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов. Ліцензія — це дозвіл (право) на здійснення ліцензованого виду діяльності, при
обов’язковому дотриманні ліцензійних вимог та умов, виданий відповідним органом юридичній особі або індивідуальному підприємцю.
Пропонуються такі критерії для визначення видів діяльності, що ліцензуються: небезпека конкретної діяльності для необмеженого кола осіб, які не беруть участь у її здійсненні, залучення нею у своє середовище необмеженого кола учасників; висока прибутковість такої діяльності. Критерії віднесення
того або іншого виду підприємницької діяльності до тих, що
ліцензуються, мають бути науково обґрунтованими, у їх основі повинен бути облік ступеня зачіпання цим видом діяльності
суспільного інтересу (інтересів здоров’я і безпеки населення)
та інтересів держави (державної безпеки).
За загальним правилом, суб’єкти господарювання (фізичні особи-підприємці, господарські товариства, підприємства
тощо) можуть здійснювати будь-яку господарську діяльність,
окрім тієї діяльності, здійснювати яку взагалі заборонено. Проте для того, щоб здійснювати певні види господарської діяльності суб’єкт господарювання має отримати дозвіл від держави. Такий дозвіл називається ліцензією.
Перелік видів господарської діяльності, які не можна
здійснювати без ліцензії, міститься у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Згідно із цим за142

коном підлягають ліцензуванню такі види господарської діяль
ності:
1) банківська діяльність;
2) надання фінансових послуг (крім професійної діяльності
на ринку цінних паперів);
3) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
5) діяльність у сфері електроенергетики;
6) діяльність у сфері використання ядерної енергії;
7) освітня діяльність;
8) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
9) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
10) будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками;
11) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів);
12) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до
неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту,
активної оборони та їх продаж;
13) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів
України;
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14) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів
України;
15) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами;
16) медична практика;
17) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством
охорони здоров’я України;
18) ветеринарна практика;
19) випуск та проведення лотерей;
20) туроператорська діяльність;
21) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
22) промисловий вилов водних біоресурсів за межами
юрисдикції України;
23) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до зазначеного Переліку;
24) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації
з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та перелік технічних засобів
негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України);
25) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
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26) зовнішньоекономічна діяльність у випадках, передбачених в статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну
діяльність»;
27) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним
трубопроводом;
28) діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з
урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про
ринок природного газу»;
29) централізоване водопостачання та водовідведення,
крім централізованого водопостачання та водовідведення за
нерегульованим тарифом;
30) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
31) охоронна діяльність;
32) перероблення побутових відходів;
33) захоронення побутових відходів;
34) виробництво ветеринарних препаратів.
Крім зазначеного закону відносини з ліцензування певних
видів господарської діяльності регулюються такими законодавчими актами, як:
— Законі України «Про банки і банківську діяльність», який
визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування банківської діяльності;
— Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», який визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування професійної діяльності на
ринку цінних паперів;
— Законі України «Про телебачення і радіомовлення», який
визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування діяльності у галузі телебачення і радіомовлення;
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— Законі України «Про ринок електричної енергії», який
визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування діяльності у сфері електроенергетики;
— Законі України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», який визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії;
— Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших спеціальних законах у сфері освіти, які визначають особ
ливості регулювання правовідносин із ліцензування освітньої
діяльності;
— Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», який визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
— Законі України «Про архітектурну діяльність», який визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками;
— Законі України «Про лікарські засоби», який визначає
особливості регулювання правовідносин із ліцензування виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);
— Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори», який визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування культивування рослин,
включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск),
ввезення на територію України, вивезення з території України,
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
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— Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
який визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування зовнішньоекономічної діяльності;
— Законі України «Про ринок природного газу», який визначає особливості регулювання правовідносин із ліцензування діяльності на ринку природного газу;
— та деяких інших нормативно-правових актах.
Ліцензії видаються різними державними органами, до компетенції яких відноситься контроль за здійсненням тих чи інших видів господарської діяльності. Перелік державних органів з питань ліцензування визначений в постанові Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження
переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Видача ліцензії, як правило, оформлюється відповідним
державним органом шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців
та громадських формувань запису про право провадження
суб’єктом господарювання відповідного виду господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню.
За загальним правилом, видача ліцензії здійснюється на
платній основі на підставі відповідної заяви суб’єкта господарювання, який має намір здійснювати відповідний вид господарської діяльності, що подається до відповідного державного органу ліцензування. До такої заяви додаються відповідні
документи, які передбачені нормативно-правовими актами,
що визначають порядок видачі ліцензій на право здійснення
певного виду господарської діяльності.
Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення рішення органу ліцензування про
видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Ліцензія видається на необмежений строк.
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Треба зауважити, що для цілей ліцензування господарської
діяльності відповідні державні органи наділяються низкою повноважень, які включають:
1) отримання та розгляд заяви про надання ліцензії разом
з відповідними документами і за результатом їх розгляду прийняття рішення про залишення заяви щодо отримання ліцензії
без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії,
оформлення, переоформлення та видачу інших документів, що
стосуються сфери повноважень органу ліцензування;
2) розробка проєктів ліцензійних умов і змін до них;
3) здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов;
4) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
прийнятих ним рішень, документів та інших відомостей про
ліцензування видів господарської діяльності;
5) формування та ведення ліцензійних справ;
6) здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування;
7) надання інформації з ліцензійних справ, зокрема у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної
інформації»;
8) розміщення на своєму офіційному веб-сайті інформації
про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності.
Спори, що виникають з приводу ліцензування між суб’єктами господарювання та відповідними державними органами,
вирішуються в адміністративних судах.
«Безліцензійна» господарська діяльність

Фещук А. П.

Господарська діяльність — це достатньо багатогранне явище, яке може розглядатися з точки зору різних наук: права,
економіки, менеджменту, психології, філософії тощо. З точки
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зору кожної із таких наук господарська діяльність характеризується ознаками, що є предметом дослідження відповідної
науки, і відповідно має своє визначення. Право, як відомо, є
сукупністю правових норм, предметом регулювання яких є
суспільні відносини, тому з правової точки зору господарська діяльність як предмет правового регулювання постає перед
нами нічим іншим, як сукупністю певних суспільних правовідносин, тобто господарських правовідносин.
За своєю правовою природою господарські правовідносини в ринковій економіці є приватно-правовими. Такі відносини регулюються за допомогою диспозитивного методу
і загально-дозвільного типу правового регулювання. Загально-дозвільний тип правового регулювання ґрунтується на загальному дозволі, тобто при регулюванні правовідносин за
таким типом «дозволено все, окрім того, що прямо заборонено законом».
Таким чином, суб’єкти господарювання можуть здійснювати будь-яку господарську діяльність, окрім тієї, яку здійснювати взагалі або здійснювати без ліцензії прямо заборонено
законом.
Виходячи із вищезазначеного будь-яка господарська діяльність, яку законом прямо не заборонено здійснювати взагалі,
або яку не заборонено здійснювати без отримання ліцензії,
може називатися безліцензійною господарською діяльністю.
Видача ліцензії

Фещук А. П.

Видача ліцензії — це внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом
господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Порядок видачі тієї чи іншої
ліцензії залежить, головним чином, від того виду діяльності,
який ліцензується. Справа в тому, що ліцензування різних видів господарської діяльності, як правило, здійснюється різними державними органами з питань ліцензування, які прийма
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ють відповідні нормативні-правові акти, що визначають в деталях порядок видачі відповідної ліцензії та форму і зміст такої ліцензії.
Перелік державних органів з питань ліцензування визначений в постанові Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р.
№ 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
За загальним правилом, видача ліцензії здійснюється на
платній основі на підставі відповідної заяви суб’єкта господарювання, який має намір здійснювати відповідний вид господарської діяльності, що подається до відповідного державного органу ліцензування. До такої заяви, як правило, додаються
відповідні документи, що передбачені нормативно-правовими актами, що визначають порядок видачі ліцензій на право
здійснення певного виду господарської діяльності.
Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення рішення органу ліцензування про
видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Ліцензія видається на необмежений строк.
Повноваження органів ліцензування

Фещук А. П.

Повноваження органів ліцензування визначені статтею
6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Ці повноваження полягають в наступному:
1) отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про залишення заяви
про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцен150

зії чи про видачу ліцензії, оформлення, переоформлення та
видачу інших документів, що стосуються сфери повноважень
органу ліцензування;
2) розробляє проєкти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України, якщо інше не встановлене законом;
3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог
ліцензійних умов та за результатами перевірки приймає рішення;
4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань прийняті ним рішення, документи та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення цього
реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій формі (або одержання
належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі
справи передані до архівних установ);
6) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;
7) надає інформацію з ліцензійних справ та у паперовій формі, зокрема у порядку, встановленому Законом України «Про
доступ до публічної інформації»;
8) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію
про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності;
9) складає та подає спеціально уповноваженому органу з
питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня
року, наступного за звітним;
10) забезпечує підвищення кваліфікації працівників, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання
повноважень у сфері ліцензування;
11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону
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України «Про захист економічної конкуренції», за діяльністю
ліцензіата осіб — резидентів інших держав, що здійснюють
збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті
1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.
Потрібно зазначити, що правовідносини із ліцензування, які
складаються між суб’єктами господарювання та відповідними
державними органами з приводу ліцензії, що надає право на
здійснення того чи іншого виду господарської діяльності, є за
своєю природою публічно-правовими, а саме адміністративними.
Такі відносини регулюються за допомогою імперативного
методу і спеціально-дозвільного типу правового регулювання.
Спеціально-дозвільний тип правового регулювання ґрунтується на загальній забороні, тобто при регулювання правовідносин за таким типом «заборонено все, окрім прямо дозволеного
законом». Таким чином, державні органи ліцензування можуть
вчиняти тільки ті дії, які їм прямо дозволені законом.
Спори, що виникають із правовідносин з ліцензування, вирішуються в адміністративних судах.
Ліцензійні умови

Фещук А. П.

Ліцензійні умови — нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом (особою,
що володіє ліцензією), та вичерпний перелік документів, що
додаються до заяви про отримання ліцензії.
Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних
умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач
ліцензії для її одержання — відповідати ліцензійним умовам.
Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом
ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади,
підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом
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з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають:
1) вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов;
2) кадрові вимоги, наприклад, щодо мінімальної кількості
працівників за окремими посадами, наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи тощо;
3) організаційні вимоги щодо зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися органу ліцензування,
зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які
підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування тощо;
4) технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;
5) спеціальні вимоги, наприклад, стосовно обмеження щодо
суміщення здійснення видів господарської діяльності, можливості провадження видів господарської діяльності лише юридичними особами або лише юридичними особами окремих
організаційно-правових форм тощо.
Документи, що подаються для отримання ліцензії,
розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова
у видачі ліцензії

Фещук А. П.

Документи, що подаються для отримання ліцензії — це заява здобувача на отримання ліцензії з переліком доданих до
заяви необхідних для отримання ліцензії документів.
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У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про:
1) здобувача ліцензії (повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код для юридичних осіб; для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків);
2) вид господарської діяльності (повністю або частково),
на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати
ліцензію.
До заяви про отримання ліцензії додаються також документи відповідно до ліцензійних вимог. Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.
Документи для отримання ліцензії можуть бути подані як в
паперовій так і в електронній формі з дотриманням встановлених законодавством України вимог щодо їх подання.
Розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова у видачі ліцензії — це процес, що передує отриманню ліцензії та необхідний для з’ясування питань можливості надання ліцензії здобувачу.
Орган ліцензування розглядає заяву про отримання ліцензії
та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або
наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу
підтвердних документів та одержання інформації з державних
паперових та електронних інформаційних ресурсів.
Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі
ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення
про відмову у видачі ліцензії.
Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду гос154

подарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання
ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності
даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент
подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним
станом цього суб’єкта господарювання.
У випадку відмови у видачі ліцензії здобувач вправі звернутись повторно для її видачі у строки, передбачені законодавством України
Відомості про ліцензування видів господарської
діяльності в єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців
та громадських формувань

Фещук А. П.

Відомості про ліцензування видів господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань — це відомості про рішення органу ліцензування щодо видачі суб’єкту господарювання ліцензії на певний вид господарської діяльності, які в обов’язковому порядку повинні бути внесені до даного реєстру.
Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань.

Розділ 8.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ВІДПУСТКИ
Забезпечення трудових прав найманих працівників

Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Держава, як орган, який встановлює правила поведінки роботодавців і працівників на ринку праці, контролює дотримання встановлених нею норм законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань трудової та пов’язаної з нею діяльності. Одним із засобів забезпечення трудових прав найманих
працівників є офіційне працевлаштування.
Офіційне працевлаштування — це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та
пенсійне забезпечення. За умови офіційного працевлаштування, взаємовідносини між роботодавцем та найманими працівниками регулюються такими нормативно-правовими актами
з питань праці:
— Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.
№ 322-VІІІ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08);
— Кодекс України про адміністративні правопорушення від
7 грудня 1984 р. № 80731-Х, № 80732-Х;
— Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.
№ 2341-ІІІ 9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 0;
— Закони України:
• «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%
D1%80);
• «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р.
№ 3356-ХІІ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12);
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• «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р.
№ 586-ХІV (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14);
• «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%
D1%80);
• «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12);
• «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від
15 вересня 1999 р. № 1045-ХІV (https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1045-14);
• «Про систему оподаткування» від 26 червня 1991 р.
№ 1251-ХІІ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1251-12).
Зміст цих актів та неухильне їх додержання повинні стимулювати створення таких соціально-трудових відносин, які б забезпечили ефективний розвиток як суб’єкта підприємницької
діяльності, так і найманих працівників та суспільства в цілому.
І роботодавець, і найманий працівник мають усвідомити необхідність безумовного додержання ними вимог законодавства
про працю та вживати необхідних заходів щодо забезпечення виконання в повному обсязі покладених на них трудових
обов’язків та використання прав, наданих їм законодавством.
Контроль за дотриманням законодавства про працю покладається на Державну службу України з питань праці, органи Державної фіскальної служби, органи виконавчої влади
та місцевого самоврядування. В разі виявлення факту неле
гального працевлаштування працівник може звернутися
до контролюючого органу (Державної фіскальної служби,
органів виконавчої влади та органів місцевого самовря
дування) із заявою про проведення перевірки.
Зокрема, Податковим кодексом України визначено, що у
разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих
осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою
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підприємницької діяльності без державної реєстрації, працівниками податкового органу здійснюється фактична перевірка
без попередження платника податків (особи).
Отримання працівником офіційної заробітної плати та відрахування єдиного соціального внеску є гарантією зарахування трудового стажу для отримання в майбутньому пенсії по
віку, що в світлі останніх реформ є вкрай важливим.
Не варто також забувати, що офіційне оформлення на
роботу гарантує право на отримання відпустки, права не
працювати у вихідний та святковий день, а також легальне
працевлаштування унеможливлює звільнення такого пра
цівника в будь-який час, без жодних компенсацій. Згідно з
нормами Кодексу законів про працю забороняється звільняти
з ініціативи роботодавця офіційно працевлаштованих вагітних
жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років. Держава забезпечує обов’язкове працевлаштування зазначених
жінок у випадках їх звільнення після закінчення строкового
трудового договору.
Офіційне працевлаштування — це гарантія дотримання роботодавцем соціальних, економічних, трудових та інших прав
працівника і запорука безпечного майбутнього найманця. Будьякий працівник має право вимагати від роботодавця офіційного
працевлаштування, гарантованого обсягу й регулярної виплати заробітних плат, право на відпустку, у тому числі додаткову
й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та
пологами; право на оплату лікарняного; право на достроковий
вихід на пенсію через шкідливі умови праці; право на скорочений робочий день, тиждень через шкідливі умови праці; право
не працювати у вихідний і святковий день; право не залучатися
до понаднормових робіт без бажання працівника; право на допомогу в зв’язку з безробіттям; право на соціальне страхування
від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань; право на зарахування виробничого стажу; право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості; право на гарантії за колективним договором.
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Центри зайнятості

Куцик К. В.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012, зайнятість — це не заборонена законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність
членів однієї сім’ї, які здійснюють господарську діяльність або
працюють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно.
Послуги, що надаються центрами зайнятості відповідно
до покладених на них завдань є безоплатними.
Завдання та функції у сфері зайнятості населення, трудової
міграції та соціального захисту від безробіття, а також функції
виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття покладено
на Державну службу зайнятості
Згідно з Положенням про Державну службу зайнятості, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 15.12.2016 № 1543 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z1723-16), Державна служба зайнятості є централізованою системою державних установ, діяльність якої спрямовується та
координується Міністерством соціальної політики України.
Як регіональні, так і базові центри зайнятості є неприбутковими державними установами, підпорядкованими та підзвітними Центральному апарату Державної служби зайнятості, і
виконують завдання та здійснюють обов’язки, визначені Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 (https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17).
Так, до основних завдань центрів зайнятості належать:
— сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;
— надання роботодавцям послуг з добору працівників;
— участь в організації проведення громадських та інших
робіт тимчасового характеру;
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— сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій;
— організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потр еб ринку праці;
— проведення професійної орієнтації населення;
— додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку
праці;
— здійснення контролю за використанням роботодавцями
та безробітними коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Варто зазначити, що у містах, районах та районах у містах
можуть утворюватися філії регіонального та базового центрів
зайнятості. Такі філії виконують функції, покладені на них відповідними регіональними чи базовими центрами зайнятості,
та діють на підставі затвердженого регіональним (базовим)
центром зайнятості положення. Також для забезпечення доступності послуг шукачам роботи в об’єднаних територіальних громадах можуть створюватись віддалені робочі місця
працівників філій.
Чим корисні центри зайнятості?
Державна служба зайнятості сьогодні — це структура, яка
об’єднує 583 центри зайнятості по всій Україні. Всі відділення
Служби працюють за єдиною схемою надання послуг, а тому
громадяни можуть звернутися до будь-якого центру зайнятості та отримати всі передбачені законодавством соціальні
послуги, пов’язані з працевлаштуванням. Разом з тим, центри
зайнятості працюють із уніфікованою оперативною базою вакансій, шукачів роботи та можливостей проходження професійного навчання по всій країні, що, у свою чергу, сприяє розширенню зони пошуку роботи для безробітних не тільки в межах району чи області, а й держави в цілому.
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Чому варто звернутися до центру зайнятості?
1. Фахівці допоможуть знайти роботу.
2. Служба зайнятості має найбільшу базу актуальних вакансій.
3. Ви можете отримати допомогу по безробіттю.
4. Служба зайнятості дає ваучер на навчання.
5. За сприяння служби зайнятості можна відкрити власну
справу.
6. Можливість відвідувати тренінги, семінари та інтенсиви,
в тому числі профорієнтаційні.
Допомога в працевлаштуванні

Куцик К. В.

Працевлаштування — це один із способів сприяння досягненню повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості за допомогою надання уповноваженими органами допомоги громадянам у пошуку роботи, а роботодавцям — у підборі працівників з урахуванням інтересів громадян, роботодавців і держави, що є одночасно гарантією реалізації права на працю та
інших прав у сфері зайнятості та праці.
Хто може надати допомогу в працевлаштуванні?
За пошуком роботи громадяни можуть звернутися безпосередньо до роботодавця чи до державної служби зайнятості,
або ж до суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні.
У ст. 5-1 Кодексу законів про працю України передбачено, що
держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, безплатне сприяння державними
службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб.
Допомога в працевлаштуванні безоплатно надається
усім громадянам, не зважаючи на наявність або відсут
ність досвіду роботи!
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До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатись усі незайняті громадяни, які
бажають працювати, а також зайняті громадяни, які бажають
змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи
у вільний від навчання час.
Реєстрація, перереєстрація та ведення обліку осіб, які шукають роботу, і безробітних у територіальних органах Державної
служби зайнятості здійснюється згідно Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають
роботу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 198.
Відповідно до ст. 46 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності),
кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного
обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної
адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. За згодою
безробітного підбір підходящої роботи може здійснюватися
також в інших регіонах. Окрім цього, робота вважатиметься
для безробітного підходящою у разі, коли запропонована заробітна плата не нижча, ніж його заробітна плата за останнім
місцем роботи, з урахуванням середнього розміру заробітної
плати, що склався за минулий місяць у регіоні, де безробітний
зареєстрований.
Якщо відсутні документи, що підтверджують трудову діяльність та/або освіту безробітного, підбір підходящої роботи здійснюється за професіями, що не потребують спеціальних
знань, умінь та навичок.
Для безробітних, які не мають професії (спеціальності) і
вперше шукають роботу, підходящою є робота, яка потребує
первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо
на робочому місці.
Для осіб, які не працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) більш як 12 місяців, підходящою є
робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за попередньо здобутими професіями (спеціальностя162

ми) може бути підходящою за умови підвищення кваліфікації
за направленням центру зайнятості з урахуванням потреби
ринку праці.
У випадку, коли протягом шести місяців з дня реєстрації
безробітному неможливо підібрати роботу за професією, підходящою є робота, що потребує зміни професії з урахуванням
його здібностей, стану здоров’я, професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці.
Для безробітних, які не мають професії або працювали на
роботах, що не потребують спеціальної підготовки, та зареєстровані у центрі зайнятості більш як шість місяців, підходящою роботою також є участь у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує
один місяць.
У разі зміни даних, що впливають на підбір підходящої роботи, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості
відповідні документи.

Посередництво у сфері зайнятості

Куцик К. В.

Для ефективної реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення зайнятості населення та зниження рівня безробіття законодавець передбачив можливість надання
послуг із працевлаштування громадян також недержавними
органами.
Діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів
господарювання, які здійснюють наймання працівників для
подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, регулюється Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07. 2012 (розділ VI).
До послуг з посередництва у працевлаштуванні належать
пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні особи, добір
працівників відповідно до замовлень роботодавців (у тому
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числі іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів (контрактів).
Хто саме здійснює псередництво у сфері зайнятості?
Перелік суб’єктів господарювання, які надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого
виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, формується та ведеться Державною службою зайнятості в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Звертаючись до посередників у сфері зайнятості будь
те пильними і вимагайте документи, що падтверджують
законну діяльність посередника. Основні вимоги до посередництва в працевлаштуванні за кордоном викладені у Законі № 5067. Відповідно до пп. 22 ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону
суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва в працевлаштуванні, є:
1) зареєстрована у встановленому законом порядку юри
дична особа, що провадить господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання;
2) фізична особа — підприємець,
які надають послуги з посередництва в працевлаштуванні
в Україні та/або за кордоном відповідно до даного Закону та
інших актів законодавства.
Тобто займатися даним видом діяльності можуть юри
дичні особи та фізичні особи — підприємці.
У юридичних осіб у статуті повинен бути зазначений такий
вид діяльності, як «Послуги з працевлаштування», а у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних
осіб — підприємців позначений один із видів діяльності під
кодом 78 «Послуги щодо працевлаштування».
Діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва в працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню (ч. 1 ст. 38 Закону № 5067, п. 32 ст. 9 Закону
№ 1775). Тому перше, на що потрібно звернути увагу, чи є
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у суб’єкта господарювання відповідна ліцензія, оскільки
без неї він працювати не може.
На вході до приміщення (офісу) ліцензіата має бути вивіска
із зазначенням:
найменування ліцензіата згідно з найменуванням, яке зазначено в ліцензії (крім фізичних осіб — підприємців);
інформації про режим роботи ліцензіата.
У службовому приміщенні (офісі) ліцензіата, де проводиться приймання громадян, на доступному для них місці мають
знаходитися нормативно-правові акти та документи, а саме:
— інформація про повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження або місце проживання фізичної особи —
підприємця, номери телефонів, прізвище, ім’я та по батькові керівника та/або власника;
— копія свідоцтва про державну реєстрацію;
— фотокопія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні
на роботу за кордоном;
— перелік країн, до яких відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;
— засвідчена ліцензіатом письмова інформація про характер майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання у країні працевлаштування;
— номери телефонів Міністерства праці України;
— Закон № 1775, Закон № 877 і витяг із Закону № 1023 у частині надання послуг;
— копія Ліцензійних умов;
— книга відгуків та пропозицій.
За нормами ч. 1 ст. 38 Закону № 5067 послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються
відповідно до заявок іноземного роботодавця (його контрагента) щодо вільних робочих місць (вакансій) і лише в межах
укладених іноземними суб’єктами господарювання зовнішньо
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економічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування з метою сприяння
підписанню трудового договору (контракту найму).
Обов’язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання посередницьких послуг у сфері
працевлаштування за кордоном є проект трудового договору,
завірений іноземним роботодавцем.
Цей трудовий договір повинен відповідати законодавству
держави працевлаштування та міжнародним договорам України, а також містити (пп. 3.3.5 Ліцензійних умов):
— основні реквізити роботодавця;
— професійні вимоги до працівника;
— відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та
проживання на території країни працевлаштування, соці
ального захисту (зокрема страхування);
— строк дії договору, умови продовження його дії та розірвання;
— порядок покриття транспортних витрат тощо.
Причому ці документи повинні бути перекладені, а копії (фотокопії) документів, складених іноземною мовою,
і справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені (п. 3.4
Ліцензійних умов).
Крім того, згідно з п. 3.3 Ліцензійних умов з укладанням зовнішньоекономічного договору (контракту) ліцензіат пови
нен отримати від іноземного суб’єкта господарської ді
яльності:

·

копію дозволу на працевлаштування громадян України,
виданого роботодавцю уповноваженим органом країни
працевлаштування, якщо такий документ передбачено
законодавством країни працевлаштування;

·

копію дозволу (ліцензії) на провадження посередницької
діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування
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посереднику, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;

·

копію документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання у країні місцезнаходження;

·

копію/витяг документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності,
якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України.

Ці документи мають бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в консульській установі
України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної
держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними
договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше).
Суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єкти господарювання, які
здійснюють наймання працівників для подальшого виконання
ними роботи в Україні у інших роботодавців, зобов’язані: надавати громадянам повну та достовірну інформацію про попит роботодавця на робочу силу (вакансії), його вимоги щодо
кваліфікації, досвіду роботи, про умови, характер та оплату
праці; співпрацювати з відповідним територіальним органом
Державної служби зайнятості, підприємствами, установами та
організаціями, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями тощо.
Водночас, згадані суб’єкти господарювання не мають права:
— свідомо здійснювати набір, працевлаштування або наймання працівників для робіт, пов’язаних з неприйнятними небезпеками і ризиками, а також для робіт, на яких ці
працівники можуть стати жертвами зловживань чи дискримінації будь-якого характеру;
— перешкоджати найманню залученого працівника безпосередньо роботодавцем, обмежувати професійну мобільність працівника, накладати санкції на працівника,
який погодився на роботу в іншого роботодавця;
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— надавати працівників у розпорядження роботодавця для
заміни його працівників, які проводять страйк або інші
колективні дії.
Окрім цього, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата послуг
з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем,
якому надано такі послуги.
Працевлаштування за кордоном

Куцик К. В.

У наш час все більше громадян прагнуть знайти роботу за
кордоном, в чому їм активно допомагають суб’єкти господарювання, які займаються посередництвом у працевлаштуванні за кордоном.
Основні вимоги до посередництва в працевлаштуванні за кордоном викладені у Законі України «Про зайнятість
населення» від 05.07.2012 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/5067—17), у ч. 1 ст. 1 якого суб’єкт господарювання,
який надає послуги з посередництва в працевлаштуван
ні, визначається як зареєстрована у встановленому законом
порядку юридична особа, що провадить господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також фізична особа — підприємець, які надають послуги з посередництва в працевлаштуванні в Україні та/або за кордоном відповідно до даного Закону та інших
актів законодавства.
За нормами ч. 1 ст. 38 Закону України «Про зайнятість
населення» від 05.07.2012 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/5067-17), послуги з посередництва у працевлаштуванні
на роботу за кордоном надаються відповідно до заявок іноземного роботодавця (його контрагента) щодо вільних робочих місць (вакансій) і лише в межах укладених іноземними
суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних догово168

рів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері
працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового
договору (контракту найму).
Обов’язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання посередницьких послуг у сфері
працевлаштування за кордоном є проєкт трудового договору,
завірений іноземним роботодавцем, який подається суб’єктом господарювання до Державної служби зайнятості для отримання ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної із наданням посередницьких послуг у сфері працевлаштування за
кордоном.
Як легально влаштуватися на роботу за кордоном?
Найпростішим способом легально працевлаштуватися за
кордоном є укладення трудового договору через спеціальне агентство. Витрати на оплату послуг виправдаються через
пару місяців. При цьому за 2—3 роки контракту можна заробити від 60 до 80 тисяч доларів. У деяких країнах, якщо до найманої працівнику не буде претензій, то можливе продовження
договору, а в перспективі навіть громадянство.
Легальне працевлаштування передбачає оформлення трудового договору між роботодавцем і здобувачем. Щоб убезпечити себе від шахрайства, яке часто зустрічається в сфері зарубіжного працевлаштування, потрібно ознайомитися з
договором до оплати послуг агентства. У наданому документі
повинні бути чітко вказані:
— рід занять і характер роботи, яка надається;
— умови роботи і проживання на території іноземної країни;
— розмір заробітної плати, особливості її нарахування та
виплати, наявність в компанії системи штрафів і стягнень,
їх розміри і т. д.;
— права і обов’язки сторін — роботодавця і працівника;
— порядок розірвання договору;
— надання або відсутність уніформи, страховки, житла для
співробітника і інших соціальних гарантій.
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Крім власне договору між роботодавцем і працівником, легальна робота за кордоном для українців передбачає оформлення ще кількох документів, без яких виїзд на роботу в країни
зарубіжжя неможливий. Це:
— закордонний паспорт (не закінчується терміни дії);
— дозвіл на роботу, підтверджене роботодавцем;
— для країн Євросоюзу — шенгенська віза, цільова віза, для
деяких країн — додаткова робоча віза;
— медична страховка;
— довідки про стан здоров’я;
— документ про відсутність судимості в Україні.
Оформляючи робочу візу, необхідно перевірити, чи правильно в неї внесені наступні дані:
— номер паспорта;
— ПІБ;
— дата народження;
— термін дії візи;
— її категорія;
— статус, в якому особа буде перебувати за кордоном.
Останній пункт особливо важливий. Робота за кордоном
для українців, які прибули за візою, яка є гостьовий або ту
ристичної, є незаконною і може спричинити за собою про
блеми, аж до депортації.
Надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за
кордоном здійснюється після укладення договору про на
дання послуг з посередництва у працевлаштуванні за
кордоном між особою та суб’єктом господарювання (ч. 2
ст. 38 Закону № 5067). Згідно з п. 3.5 Ліцензійних умов такий
договір (контракт) укладається в письмовій формі у двох примірниках: один видається клієнту, другий залишається у ліцензіата.
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При цьому зазначений договір повинен містити наступ
ні основні вимоги:
— номер, дату, місце укладання договору (контракту);
— найменування ліцензіата, номер та дату видачі ліцензії на
посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, номер телефону, адресу місцезнаходження та/або
місця провадження діяльності ліцензіата;
— відомості про клієнта (прізвище, ім’я та по батькові, місце
проживання, номер телефону тощо);
— визначення предмета договору (контракту);
— права, обов’язки та відповідальність сторін, в тому числі
фінансові зобов’язання;
— умови змін, розірвання та анулювання договору (контракту);
— порядок вирішення спірних питань;
— місце підписання трудового договору з іноземним роботодавцем;
— термін дії договору (контракту);
— визначення форс-мажорних обставин та дії сторін при їх
настанні;
— перелік додаткових послуг, що можуть бути надані посередником за плату.
Врахуйте: у договорі має бути зазначено, що суб’єкт господарювання надає саме послуги із працевлаштування
за кордоном, а не, скажімо, інформаційно-консультаційні
послуги. Такі послуги теж можуть бути позначені в договорі як додаткові, але основний обов’язок за договором —
це саме працевлаштування.
Виконання договору (контракту) між ліцензіатом і клієнтом про надання послуг з посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном оформляється актом про надання
(приймання) послуг, який підписується обома сторонами.
Суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, не має права отриму171

вати від осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання
акта виконаних послуг (ч. 2 ст. 38 Закону № 5067). А нормами пп. 3.6.7 Ліцензійних умов заборонено стягувати з клієнтів
будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном до отримання клієнтом завізованого іноземним роботодавцем трудового договору (контракту) та/або робочої візи (в разі наявності між
Україною та країною працевлаштування візового порядку в’їзду) в посольстві (консульстві) іноземної країни.
Тому якщо в особи вимагають передоплату за послуги із
працевлаштування до отримання зазначених документів,
це свідчить про порушення норм ч. 2 ст. 38 Закону № 5067.
А за таке порушення положеннями ч. 8 ст. 53 Закону № 5067
передбачено штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (у 2015 р. — 12 180 грн.). Тому суб’єкти господарювання, які
працюють офіційно, на такі дії не підуть.
Ще один нюанс: працевлаштування в країни з візовим порядком в’їзду може відбуватися тільки на підставі робочої (а не
туристичної візи). Тому якщо компанія пропонує оформити туристичну візу, а "на місці зорієнтуватися", дуже ймовірно, що
це шахраї.
Суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, не має права отримувати від осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання акта
виконаних робіт.
Суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, сприяє громадянам, яким
надано такі послуги, у вирішенні питань правового і соціального захисту та інформує їх про механізм добровільної участі у
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.
Варто звернути увагу, що громадяни у період трудової діяльності за кордоном мають право брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні, зокрема
пенсійному, відповідно до законодавства України, що дає їм
право на соціальний захист у разі настання відповідних страхових випадків.
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Трудові конфлікти та їх розв’язання

Куцик К. В.

Інтереси роботодавців і найманих працівників не завжди
співпадають, і природньою є можливість зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин.
Трудові спори — це неврегульовані шляхом безпосередніх
переговорів розбіжності між працівником (колективом працівників) і власником підприємства або уповноваженим ним органом з приводу застосування норм трудового законодавства.
Основний орган, що займається врегулюванням кон
фліктів — це комісія з трудових спорів. Якщо вона не змо
же вирішити проблему, то у будь-якої із сторін конфлікту
є право звернутися до суду. Проте варто пам’ятати, що
строки позовної давності у справах такої категорії станов
лять 3 місяця з моменту виявлення порушення, 1 місяць з
дня звільнення, 1 рік з фінансових питань (що стосуються
стягнення заборгованості по з/п тощо).
Трудові спори класифікують за багатьма критеріями, найпоширенішими з яких є наступні:
— за суб’єктами (сторонами) спору:

·

індивідуальні — сторонами виступають робітник та
роботодавець;

·

колективні — сторонами таких спорів є наймані працівники підприємства, установи, організації, профспілки, об’єднання профспілок, інші уповноважені
працівниками органи — з одного боку, а з іншого —
роботодавець, об’єднання роботодавців або їх уповноважені представники;

— за предметом спору:

·

спори з приводу застосування законодавства про працю — так звані «спори про права» (про необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу; про відсторонення
від роботи; спори про поновлення на роботі; про оплату часу вимушеного прогулу тощо);

·

спори про встановлення чи зміни умов праці;
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— за характером вирішення спору:

·

трудові спори позовного характеру — це спори (інколи їх ще називають «конфлікти права») про застосування законодавства про працю, оскільки вони виникають
з приводу відновлення порушених прав. Розглядаються такі спори на підставі позову заінтересованої особи
компетентними юрисдикційними органами;

·

трудові спори непозовного характеру — спори (так
звані «конфлікти інтересів») про встановлення умов
праці, коли йдеться не про відновлення порушеного права чи законного інтересу, а про встановлення
нового, тож такий трудовий спір розглядається неюрисдикційним органом, а самими сторонами або із
залученням примирних органів, завдання яких не
винести рішення по суті, а сприяти сторонам у його
вирішенні;

— за ознакою підвідомчості:

·

спори, що розглядаються у загальному порядку— цей
порядок передбачає вирішення індивідуального трудового спору в комісії по трудових спорах, утвореній
на певному підприємстві, установі, організації, і в районному, районному у місті, міському чи міськрайонному суді;

·
·

трудові спори, які розглядаються виключно судом;
трудові спори, що розглядаються в особливому порядку — такий порядок стосується окремих категорій
працівників (суддів, прокурорів, державних службовців, членів виборних органів громадських організацій)
і характеризується розглядом спору в порядку підлеглості або в іншому порядку, передбаченому законодавством;

— за причинами виникнення спору:

·

спори, спричинені суб’єктивними факторами (наприклад, відсутністю належних знань чинного законодавства як у працівників, так і у роботодавців);
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·

спори, зумовлені об’єктивними факторами (колізії
норм права, недостатнє фінансування бюджетних організацій, що зумовлює невиплату заробітної плати
працівникам тощо).

Найбільш поширеним видом трудових спорів є індивідуальні трудові спори. Вони можуть вирішуватись:
— у загальному порядку (спір послідовно розглядається у
комісії по трудових спорах і в суді (ст. 221 КЗпП України);
— безпосередньо у судовому порядку (ст. ст. 55, 124 Конституції України, ст. 232 КЗпП України);
— особливому порядку, зумовленому специфічним суб’єкт
ним складом спору.
Вирішення колективних трудових спорів починається зі стадії врегулювання розбіжностей сторонами. Правом подання
таких розбіжностей наділені як працівники та їх представники, так і роботодавець.
Розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здій
снюється:
— примирною комісією— органом, призначеним для
вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного спору (конфлікту), та який складається із представників сторін. Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї
із сторін на виробничому рівні — у триденний, на галузевому
чи територіальному рівні — у п’ятиденний, на національному
рівні — у десятиденний строк з моменту виникнення колективного спору з однакової кількості представників сторін;
— трудовим арбітражем—органом, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає
рішення по суті трудового спору. Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї із сторін конфлікту або незалежного
посередника у разі: неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення колективного спору про
встановлення нових або зміну існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, а також про укладення
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чи зміну колективного договору, угоди; виникнення колективного трудового конфлікту про виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, про невиконання вимог
законодавства про працю.
Ще одним способом вирішення колективного трудового
спору є закріплене у ст. 44 Конституції України право працюючих громадян на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
Страйк — це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання
своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації
(структурного підрозділу) з метою вирішення колективного
трудового спору (конфлікту).
Слід звернути увагу, що право на страйк може бути реалі
зоване лише у рамках Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80).
Профспілки

Боровська І. А.
Профспілки — це острови
анархії в морі хаосу.
Анайрін Беван
Профспілки повинні поводити себе як розумні бактерії. Їм
не можна руйнувати організм,
на якому вони паразитують.
Лех Валенса

Професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової)
діяльності (навчання) (ст. 1 Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності»).
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Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав
та інтересів членів профспілки. Законодавство про профспілки складається з:

·

Конституції України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80),

·

Кодексу законів про працю України (https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/322—08),

·

Законів України
o від 15 вересня 1999 року «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» (https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1045-14),
o від 22 березня 2012 року «Про громадські об’єднання» та інших нормативно-правових актів (https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17).

Профспілки та їх об’єднання мають право:
— представляти та захищати права та 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;
— вести колективні переговори та укладати колективні договори і угоди (генеральні, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди);
— брати участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;
— забезпечувати зайнятість населення, соціальний захист
та достатній життєвий рівень громадян;
— брати участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб;
— представляти права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами та при зміні
форм власності;
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— представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори;
— організовувати та проводити страйки, збори, мітинги,
походи і демонстрації;
— інші права, передбачені законом.
Як профспілка може бути корисною працівнику? Профспілки можуть:
— роз’яснити ваші трудові права, які гарантовані законами держави;
— безкоштовно надати кваліфіковану юридичну допомогу,
захист прав у судах, організацію звернень до органів влади при
незаконних діях роботодавця;
— відстояти права працівника на нормальну тривалість робочого часу, гідний рівень оплати праці, безпечні та нешкідливі умови роботи, відпочинок та оздоровлення;
— вести від імені найманих працівників переговори з власником (його представником) підприємства чи фірми, укласти
максимально вигідний для працівника колективний договір,
який затвердить разом із вами на загальних зборах трудового колективу.
Перебуваючи в лавах профспілки, працівник отримає
такі переваги:
— знання своїх прав, гарантованих законами держави
щодо норм робочого часу і часу відпочинку, відпусток, безпечних умов роботи та гідної оплати праці;
— навички та механізми захисту прав працівника перед
роботодавцем;
— право на безоплатну юридичну допомогу та профспілкових адвокатів, якщо з вами вчинили протизаконно;
— можливість брати участь у заходах профспілок щодо відстоювання належних трудових прав працівників на національному рівні, справедливих тарифів на житлово-комунальні послуги, цін на газ та електроенергію;
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— можливість отримати безкоштовну або пільгову путівку
для своєї дитини в літні дитячі оздоровчі профспілкові заклади;
— можливість отримувати від профспілкових організацій
матеріальну допомогу при важких життєвих обставинах.
— ви стаєте цивілізованим працівником європейського
зразка, який є самодостатнім, відповідальним та вимогливим
громадянином своєї держави.
Як саме профспілка може захистити вас у трудових відносинах із роботодавцем та врегулювати питання щодо
заробітної плати і пенсій?
Якщо на підприємстві діє профспілкова організація, власник
не має права одноосібно, тільки на свій розсуд, встановлювати
норми праці, робочого часу і оплату праці її працівників. Усе
це відбувається за погодженням із профспілковою організацією. З профспілкою також погоджуються правила внутрішнього трудового розпорядку, графіки змінності, відпусток працівників, отримання дозволу на залучення до надурочних робіт.
Профспілка узагальнює пропозиції працівників та веде від
їхнього імені переговори з роботодавцем щодо укладення
колективного договору. Колективний договір — це нормативно-правовий акт, яким регулюються всі трудові відносини
на конкретному підприємстві, в установі, організації, кампанії, фірмі.
Згідно з частиною 7 Господарського кодексу України (https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15) на всіх підприємствах, які
використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом (або уповноваженим ним органом) повинен укладатися колективний договір,
яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини
трудового колективу з адміністрацією підприємства. Вимоги до
змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці»
форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тариф179

ні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.
Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо
встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних
ставок (посадових окладів).
Відповідно до статті 95 КЗпП України мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної
плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також
погодинну норму праці (обсяг робіт).
Тому саме профспілка, як представник трудового колективу, висуває та обстоює перед власником (роботодавцем) або
його представником вимоги працівників щодо визначення
форм і систем заробітної плати, розмірів їхніх окладів, доплат,
надбавок, премій, винагород, заохочень і інших стимулюючих
та компенсаційних виплат. Профспілка протистоїть роботодавцю щодо запровадження протизаконних штрафних санкцій до
працівника. Профспілкова організація на підприємстві контролює виконання роботодавцем взятих на себе зобов’язань та
має право притягти його до відповідальності, якщо він не виконує колективний договір чи порушує трудове законодавство.
Якщо зарплату вчасно не виплатили, роботодавець зобов’язаний надати профспілці інформацію про наявність коштів на
рахунках підприємства. Профспілка повинна усіма засобами
боротися за своєчасну виплату зарплати — це одне з основних
прав трудящих.
Не погоджуйтеся на виплату зарплати «у конверті»! Це позбавить вас права на належну оплату при тимчасовій непрацездатності, відпустці, пенсійних виплат.
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Профспілковий комітет також контролює підготовку та подачу документів, необхідних для призначення пенсій працюючим, надання пенсіонерам та інвалідам, які на ньому працювали, рівних можливостей щодо додаткових соціальних послуг
та пільг, що діють на підприємстві.
Кожен член профспілки захищений Законом України « Про
профспілки,їх права та гарантії діяльності».
Трудова книжка

Іванов Ю. Ф.

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки мають усі працівники, які працюють на підприємстві, в установі, організації всіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів. Щодо осіб, які працюють за сумісництвом, записи до трудових книжок вносять
лише за місцем основної роботи. Під час влаштування на роботу працівники зобов’язані подавати трудову книжку, оформлену в затвердженому порядку. Порядок ведення трудових книжок регулює Інструкція про порядок ведення трудових книжок
працівників, затверджена наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 року № 58.
До трудової книжки вносять таку інформацію відносно працівника: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження; відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення; відомості про нагородження відзнаками, державними
нагородами України, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення згідно з чинним законодавством; відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи й раціоналізаторські пропозиції та виплачені, зважаючи на це, грошові заохочення. Стягнення до трудової книжки не вносять.
Усі записи в трудовій книжці стосовно прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди й заохочення власник або уповноважений
ним орган вносить після видання наказу (розпорядження),
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але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день
звільнення. Ці записи повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Трудові книжки громадян, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької
діяльності без створення юридичної особи з правом найму,
та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, доглядальниці, водії та ін.), зберігаються безпосередньо у цих осіб. Наймачі вносять записи
до трудових книжок працівників щодо прийняття та звільнення їх із роботи відповідно до укладених письмових трудових
договорів, зареєстрованих у належному порядку в державній
службі зайнятості. Під час прийняття на роботу робиться запис «Прийнятий на роботу (далі необхідно зазначити професійну характеристику трудових обов’язків) за трудовим договором (наводяться дата й номер договору), зареєстрованим у
державній службі зайнятості (повна назва центру зайнятості).
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. У разі невчасної видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним
органу працівникові має бути сплачено середній заробіток за
весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення в такому разі
вважається день отримання ним трудової книжки.
Якщо особа відсутня на роботі в день звільнення, то власник або уповноважений ним орган саме цього дня надсилає
йому поштове повідомлення щодо необхідності отримання
трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доправленням на зазначену адресу можливе лише за письмовою
згодою працівника. У разі його смерті трудову книжку найближчі родичі отримують під розписку особисто або поштою
за своєю вимогою.
Що робити, якщо трудова книжка була втрачена?
Особа, що втратила трудову книжку, зобов’язана негайно заявити про це роботодавцю за останнім місцем роботи.
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Роботодавець видає працівнику дублікат трудової книжки не
пізніше 15 днів з дня подачі працівником заяви.
При оформленні дубліката трудової книжки, зробленого
відповідно до цих Правил, в нього вносяться:
а) відомості про загальну і (або) безперервний стаж роботи
працівника до надходження в дану організацію, підтвердженому відповідними документами;
б) відомості про роботу і нагородження (заохочення), які
вносилися до трудової книжки за останнім місцем роботи.
Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення організації, періодів роботи і посад працівника. Якщо
документи, на підставі яких вносилися записи в трудову книжку, не містять повних відомостей про роботу в минулому, в дублікат трудової книжки вносяться лише що у цих документах
відомості. Якщо ж відновлення трудової не бажано, то роботодавець може завести нову, не побоюючись можливих санкцій.
Так прописано у статті 65 Трудового кодексу. Видавати іншу
трудову книжку потрібно за письмовою заявою співробітника,
в якому повинна бути зазначена причина її відсутності.
Прагнучи запобігти можливим втратам трудової книжки і
пов’язаним із цим труднощам, на початку 2020 року уряд запровадив електронну трудову книжку.
На офіційному веб-порталі Пенсійного фонду з’явився сервіс — «Електронна трудова книжка» — фактично електронний
варіант звичайної паперової трудової книжки. Утім, традиційні
паперові книжки наразі залишаються чинними. Проте вже найближчим часом вони можуть стати необов’язковими, їх оформлятимуть лише за бажанням працівника, який не довіряє лише
електронним носіям. Скористатися сервісом «Електронна трудова книжка» можуть усі зареєстровані користувачі веб-порталу Пенсійного фонду. Для реєстрації треба особисто звернутись у відділення ПФ за місцем проживання. Якщо є електронний
цифровий підпис, зареєструватися можна онлайн. Як повідоми183

ли у ПФУ, в «Електронній трудовій книжці» відображається інформація про всі трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця. Інформація про сплачені страхові
внески є з 1998 року. Натомість дані про трудову діяльність до
1998 року треба внести самостійно у вигляді сканованих копій
передбачених законодавством документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом. Наразі Пенсійний фонд України розробляє відповідний порядок, як це зробити.
Прожитковий мінімум

Герасимчук Л. В.

Відповідно до Закону України від 15.07.1999 № 966-XIV «Про
прожитковий мінімум» в редакції від 20.01.2018 року (https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14) прожитковий міні
мум — вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його
здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального
набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Прожитковий мінімум визначається нормативним методом
у розрахунку на місяць для тих, хто відноситься до основних
соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до
6 років; дітей віком від 6 до 18 років; працездатних осіб; осіб,
які втратили працездатність.
До працездатних осіб відносяться особи, які не досягли
встановленого законом пенсійного віку. До осіб, які втратили
працездатність, відносяться особи, які досягли встановленого
законом пенсійного віку, та непрацюючі особи, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку.
Навіщо потрібен прожитковий мінімум? Встановленя
пожиткового мінімуму на законодавчому рівні застосовується для:
— загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для
реалізації соціальної політики та розроблення окремих
державних соціальних програм;
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— встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та
мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги по
безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат
виходячи з вимог Конституції України та законів України;
— визначення права на призначення соціальної допомоги;
— визначення державних соціальних гарантій і стандартів
обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров’я, освіти,
— соціального обслуговування та інших;
— встановлення величини неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян;
— формування Державного бюджету України та місцевих
бюджетів.
Основними принципами формування набору продуктів
харчування є:
— забезпечення дитини повноцінним харчуванням для розвитку організму;
— забезпечення дитини віком від 6 до 18 років додатковим харчуванням для активного соціального та фізичного розвитку;
— задоволення організму працюючої особи у відтворенні
працездатності, збереження працездатності для безробітного, відновлення у необхідних випадках працездатності для особи, яка її втратила;
— підтримання повноцінного функціонування організму
людини похилого віку.
До набору послуг включаються житлово-комунальні, транспортні, побутові послуги, послуги зв’язку, закладів культури,
освіти, охорони здоров’я та інші.
Прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів
України після проведення науково-громадської експертизи
сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг.
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Прожитковий мінімум затверджується Верховною Радою
України в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20).
Право на відпустку

Пилипенко С. А.

Право на відпустку гарантується громадянам ст. 45 Конституції України.
Відпустка — це встановлена законом, колективним договором або трудовим контрактом певна кількість календарних днів
безперервного відпочинку, які надаються працівникові роботодавцем у календарному році з оплатою або без оплати їх із
збереженням місця роботи (посади) за працівником на цей час.
Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і
порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного
розвитку особи регулюються Законом України від 15 листопада 1996 року «Про відпустки» (далі — Закон, https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/504/96-D0 %B2 %D1 %80), Кодексом законів
про працю України, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами.
Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності
та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Іноземці та особи без громадянства,
які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.
Відповідно до ст. 4 Закону встановлюються такі види відпусток:
1) щорічні відпустки:
— основна відпустка (надається працівникам тривалістю не
менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий
рік, який відлічується з дня укладення трудового договору);
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— додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими
умовами праці (ст. 7 Закону);
— додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8
Закону);
— інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (ст. 13,14, 15
Закону);
3) творча відпустка (ст. 16 Закону);
3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях
(ст. 16-1 Закону);
4) соціальні відпустки:
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону);
— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону);
— відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 Закону);
— додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи (ст. 19 Закону);
5) відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону).
Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть встановлюватись інші види відпусток.
Згідно із законодавством щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони
були використані, як правило, до закінчення робочого року.
Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки
повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення
6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві.
Також законодавство (ч. 7 ст. 10 Закону) передбачає перелік категорій працівників, яким щорічні відпустки повної тривалості надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи, а саме:
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1) жінкам — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
2) особам з інвалідністю;
3) особам віком до вісімнадцяти років;
4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом
осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової)
служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті
на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
6) сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів,
заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
8) працівникам, які не використали за попереднім місцем
роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не
одержали за неї грошової компенсації;
9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
10) батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;
11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна
безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористану частину щорічної відпустки має бути
надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але
не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який
надається відпустка.
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Страховий стаж та відпустка по догляду за дитиною

Павловська Н. В.

До страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких
особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачені страхові внески
в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Декретна відпустка обов’язково зараховується у трудо
вий стаж, при тому за особою, яка йде в декрет, залишається
її робоче місце.
Вона надається на основі листа тимчасової непрацездатності, який видається у жіночій консультації. А оплата проводиться у розмірі 100 % середньої заробітної плати, незалежно від
стажу роботи. Виплати отримують не тільки ті жінки, які працюють, а й ті, які до моменту виходу у відпустку не працювали.
Єдине, що розмір цих виплат буде менший.
Тривалість декретної відпустки
Якщо говорити про тривалість декретної відпустки, то
вона може бути різною залежно від конкретної ситуації. Вагітній жінці, яка офіційно працевлаштована, надають декретну відпустку в 126 календарних днів (70 днів до та 56 днів
після народження дитини). Якщо до пологів було менше, ніж
70 днів, то різниця переноситься на післяпологовий період.
До того ж, якщо в жінки народжується двоє чи більше дітей
або ж виникають післяпологові ускладнення, то термін декретної відпустки становить 140 календарних днів (70 днів
до та 70 днів після пологів).
Якщо вагітна жінка належить до 1—4 категорій постраждалих на Чорнобильській АЕС, то вона має право отримати лікарняний лист на 180 днів — 90 до та 90 після пологів.
При цьому право на таку відпустку жінка має лише у випадку, якщо вона перебуває на обліку в жіночій консультації чи
поліклініці.
Середня заробітна платня для нарахування допомоги по
вагітності та пологах обчислюється відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розра189

хунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
Як оформити декретну відпустку жінці, яка ще працює?
У перший день 30-го тижня вагітності вам потрібно піти в
жіночу консультацію та взяти довідку (форма 147/у). Цю довідку потрібно віддати в бухгалтерію за місцем вашої роботи.
На роботі обов’язково потрібно написати відповідну заяву на
ім’я директора з проханням надати відпустку по вагітності та
пологах.
Протягом 10 днів після того як ви віддасте довідку та заяву
в бухгалтерію, вам повинні нарахувати декретні за всі 126 днів
відпустки по вагітності та пологах.
Цікавим фактом є те, що жінка або інші особи, що перебувають у такій відпустці, за своїм бажанням можуть влаштуватися на роботу на неповний робочий день або на віддалену
роботу (роблячи роботу вдома). Отже, робота в декретній відпустці — це можливо і все залежить тільки від бажання. А що
ж, якщо особа, котра перебуває в декреті, не працює зовсім,
чи входить декрет в стаж? Чинне законодавство з метою збільшення кількості населення і мотивації народжувати дітей, гарантує, що період перебування у декретній відпустці зараховується до загального і безперервного стажу, в тому числі і в
стаж за фахом (ст. 181 КЗпП). Але, не дивлячись на те, що така
відпустка входить в стаж, за її період не нараховуються дні щорічної відпустки.

Розділ 10.
ЖИТЛО

Чи є шанс отримати від держави житло

Осадько А. С.

Згідно зі ст. 47 Конституції України безкоштовно житло надається громадянам, які потребують соціального захисту.
Відповідно до ст. 31 Житлового кодексу України громадяни
мають право на отримання у користування житлового приміщення в будинках державного або громадського фонду. Таким
правом наділені громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Водночас скористатися цим правом вони можуть
лише після досягнення 18 років. І лише ті, що одружилися або
влаштовувалися на роботу в передбачених законом випадках
до досягнення вісімнадцятирічного віку, мають таке право з
часу одруження або влаштування на роботу.
Неповнолітні (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років)
здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників (ст. 32 Житлового кодексу).
Також 12 січня 2006 року прийнято закон «Про житловий
фонд соціального призначення», згідно з яким визначено умови і порядок надання житла громадянам, які потребують соціального захисту. Громадянам України, які відповідно до закону
потребують соціального захисту, соціальне житло надається
безоплатно. Користування соціальним житлом є платним. Плата
за соціальне житло, визначена статтею 28 цього Закону, складається з плати, яка вноситься безпосередньо наймачем, та державної допомоги, що надається відповідно до закону. Соціальне
житло надається органами місцевого самоврядування.
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Таким чином, до житла з житлового фонду соціального призначення належать: квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, які надаються
громадянам у порядку черги на одержання соціального житла;
жилі приміщення у соціальних гуртожитках, які надаються громадянам на час їх перебування на соціальному квартирному
обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання.
Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України: а) для яких таке житло є єдиним
місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону; б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу
в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму
житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством; в) внутрішньо переміщені
особи, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території або житло яких зруйновано (знищене) або пошкоджене до стану, непридатного для
проживання, внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях. Правом взяття
на соціальний квартирний облік також користуються мешканці тимчасових притулків для дорослих, громадяни, які мають
право на соціальний захист 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.
Також є шанс заселитися в «службові» квартири. Чиновники
на «службові» потреби регулярно виділяють квартири. У них
живуть без права приватизації особливо потребують силовики. Службове житло (квартира) — особлива категорія житлових приміщень, яке надається людині саме у зв’язку з його роботою в певній організації. Службові квартири відносяться до
спеціалізованого житлового фонду.
Щоб отримати службове житло не потрібно стояти в черзі
чи якісь пільги — досить влаштуватися на роботу, яка може
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таким житлом забезпечити. Відповідно до ст.118 Житлового
кодексу службові жилі приміщення (квартири, окремі будинки) призначаються для заселення громадянами, які у зв’язку з характером своїх трудових відносин повинні проживати
за місцем роботи або поблизу від нього. Саме тому зазначені
приміщення повинні знаходитись у безпосередній близькості від робочих місць громадян. Під службові жилі приміщення
виділяються, як правило, окремі квартири, розташовані переважно на першому поверсі. Перелік посад, що дають право на
службове житло, визначено постановою Ради Міністрів УРСР
від 4.02.1988 р. № 37.
Молодіжне будівництво та право на житло

Осадько А. С.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву — це унікальний інструмент державної житлової політики, який реалізує різноманітні механізми державної підтримки громадян у їх прагненні здобути власне житло. Найбільш
популярним та актуальним механізмом серед молоді на сьогодні є програма пільгового довготермінового кредитування
будівництва або придбання житла для молодих сімей. Основні
положення механізму визначені у Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,
який було прийнято у 1993 році, та Положенні про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584.
Хто має право на отримання пільгового житла?

Осадько А. С.

Для того аби отримати житло на пільгових умовах, необхідно перебувати на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік), про що отримати
довідку про перебування на такому обліку у виконавчому
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комітеті населеного пункту за місцем проживання та відноситися до відповідної категорії осіб. Пріоритетними категоріями є такі:
1. Сироти або діти, які залишилися без піклування батьків, а
саме: після закінчення школи вони мають право отримати мінімум кімнату для проживання.
2. Мешканці аварійних або непридатних для проживання
будинків, які становлять небезпеку для життя.
3. Важким хворим, які повинні жити окремо від інших членів родини. (Якщо в однокімнатній квартирі проживають члени сім’ї, один з яких хворий на туберкульоз, держава повинна
надати іншим членам сім’ї окреме житло).
4. Війсковослужбовці, інваліди війни, до яких належать
учасники АТО, що отримали інвалідність під час участі в анти
терористичній операції.
Учасник АТО може отримати житло, якщо він:
— забезпечений жилою площею нижче за встановлений рівень;
— проживає у приміщенні, що не відповідає встановленим
санітарним і технічним вимогам;
— хворіє на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у
зв’язку з чим не може проживати в комунальній квартирі
або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;
— проживає за договором піднайму жилого приміщення в
будинках житлово-будівельних кооперативів;
— проживає тривалий час за договором найму (оренди) в
будинках (квартирах), що належать громадянам на праві
приватної власності;
— проживає у гуртожитку.
5. Особи з обмеженими фізичними можливостями та сім’ї,
де є подібні діти.
6. Громадянам, які потребують поліпшення житлових умов,
у зв’язку з нестачею квадратних метрів.
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Відповідно до Житлового Кодексу, право на отримання житла у користування має кожен громадянин України, що потребує покращення житлових умов. Таких громадян ставлять на
облік у виконавчому комітеті і в порядку черги вони мають отримати безоплатне житло.
Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:
1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами
профспілок. Цей рівень періодично переглядається вказаними органами;
2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам. Перелік випадків, коли
жилі будинки (жилі приміщення) вважаються такими, що не
відповідають санітарним і технічним вимогам, визначається
Міністерством житлово-комунального господарства, Міністерством охорони здоров’я і Держбудом;
3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік зазначених захворювань затверджується Міністерством охорони
здоров’я за погодженням з Українською республіканською
радою професійних спілок. Порядок видачі медичних висновків зазначеним хворим встановлюється Міністерством охорони здоров’я;
4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового
фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках
житлово-будівельних кооперативів;
5) які проживають не менше 5 років за договором найму
(оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на
праві приватної власності;
6) які проживають у гуртожитках;
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7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за
9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле
приміщення складається більш як з однієї кімнати);
8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно до п. 19 і 20 ч. 1 ст. 6 та особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені в п. 11—14 ч. 2 ст. 7, та члени
їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами
четвертим — восьмим, шістнадцятим — двадцять другим п. 1
ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».
Такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються також громадяни, які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту квартирах: особи, які належать до інвалідів війни; особи, на яких
поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 10) ( 3551—12); Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів; учасники
бойових дій та учасники війни; працівники, які тривалий час
сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі,
організації.
Ремонт та реконструкція квартир

Калінюк А. Л.

Реконструкція квартир — перебудова існуючої квартири,
що пов’язана з удосконаленням, поліпшенням умов експлуатації та проживання.
Зверніть увагу! Реконструкція квартири та її перепланування — поняття не тотожні. Перепланування квартири — це перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків.
215

Житло: власність та оренда

Калінюк А. Л.

У відповідності до чинного національного законодавства
громадяни мають право на набуття житла у власність без обмеження його кількості, розмірів і вартості шляхом:
1) приватизації у встановленому порядку займаних жилих
приміщень в будинках державного та громадського житлових фондів;
Зверніть увагу! До об’єктів приватизації належать квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати, житлові блоки (секції), кімнати у квартирах та одноквартирних будинках,
де мешкають два і більше наймачів, які використовуються громадянами на умовах найму.
Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ
та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників,
музеїв; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо
забезпечити безпечне проживання людей); квартири(кімнати,
будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Приватизація квартир(будинків), житлових приміщень у
гуртожитках, включених до плану реконструкції поточного
року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку (гуртожитку). Наймачі, які проживали у квартирах (будинках), житлових приміщеннях у гуртожитках до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають
пріоритетне право на приватизацію цих квартир (будинків),
житлових приміщень у гуртожитках.
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Одноквартирні будинки, а також квартири в будинках, житлові приміщення у гуртожитках, включених до планів ремонту,
можуть бути приватизовані до його проведення за згодою наймачів з наданням їм відповідної компенсації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2) житлового будівництва;
3) участі у житлово-будівельних кооперативах;
4) купівлі-продажу житла ( в тому числі через біржі, аукціони, прилюдні торги);
5) обміну жилих приміщень;
6) дарування жилих приміщень;
7) набуття в порядку спадкування або за договором довічного утримання та з інших законних підстав.
Зверніть увагу! Набуття у власність житла, зазначених у п.
п.1—7 здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством і потребує обов’язкового нотаріального посвідчення
та (або) державної реєстрації.
Громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого
проживання і проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд: продавати, дарувати,
заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати
інші, не заборонені законом угоди.
Найм (оренда) житла регулюються главою 59 Цивіль
ного кодексу України.
За договором найму (оренди) житла одна сторона — власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому
на певний строк за плату.
Підстави, умови, порядок укладення та припинення договору найму житла, що є об’єктом права державної або комунальної власності, встановлюються законом.
Договір найму житла укладається у письмовій формі.
Предметом договору найму житла можуть бути помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або
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його частина. Помешкання має бути придатним для постійного проживання у ньому.
Розмір плати за користування житлом встановлюється у договорі найму житла. Якщо законом встановлений максимальний розмір плати за користування житлом, плата, встановлена у договорі, не може перевищувати цього розміру. Наймач
вносить плату за користування житлом у строк, встановлений
договором найму житла.
Якщо строк внесення плати за користування житлом не
встановлений договором, наймач вносить її щомісяця.
Зверніть увагу! Одностороння зміна розміру плати за користування житлом не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Договір найму житла укладається на строк, встановлений
договором. Якщо у договорі строк не встановлений, договір
вважається укладеним на п’ять років.
У разі продажу житла, яке було предметом договору найму, наймач має переважне перед іншими особами право на
його придбання.
Зверніть увагу! У разі зміни власника житла, переданого у
найм, до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця.
Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, за
їхньою взаємною згодою та з попереднім повідомленням наймодавця можуть дозволити тимчасове проживання у помешканні іншої особи (осіб) без стягнення плати за користування
житлом (тимчасових мешканців). Тимчасові мешканці не мають
самостійного права користування житлом. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними
строку проживання або не пізніше семи днів від дня пред’явлення до них наймачем або наймодавцем вимоги про звільнення помешкання.
На вимогу наймача та інших осіб, які постійно проживають
разом з ним, та за згодою наймодавця наймач у договорі найму житла може бути замінений однією з повнолітніх осіб, яка
постійно проживає разом з наймачем.
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У разі смерті наймача або вибуття його з житла наймачами
можуть стати усі інші повнолітні особи, які постійно проживали з колишнім наймачем, або, за погодженням з наймодавцем,
одна або кілька із цих осіб. У цьому разі договір найму житла
залишається чинним на попередніх умовах.
Наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від
договору найму, письмово попередивши про це наймодавця
за три місяці. У разі розірвання договору найму житла наймач
та інші особи, які проживали у помешканні, підлягають виселенню з житла на підставі рішення суду, без надання їм іншого житла.
Якщо наймач звільнив помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від нього плату за користування житлом за три місяці, якщо наймодавець доведе, що він не
міг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою.
Наймач має право відмовитися від договору найму житла,
якщо житло стало непридатним для постійного проживання
у ньому.
Зверніть увагу! Поточний ремонт житла, переданого у найм,
зобов’язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено
договором. Капітальний ремонт житла, переданого у найм,
зобов’язаний здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором. Переобладнання житлового будинку, в
якому знаходиться житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом, не
допускається без згоди наймача.
Об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку

Мазур В. В.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
(ОСББ) — це неприбуткова юридична особа, створена для
представлення спільних інтересів співвласників, створе219

на власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав
на будинок та прибудинкову територію.
Об’єднання створюється для забезпечення і захисту прав
співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.
Об’єднання створюється як непідприємницьке товариство
для здійснення функцій, визначених законом. Основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння
співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання
ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.
В одному багатоквартирному будинку може бути створено
тільки одне об’єднання.
Комунальні послуги

Калінюк А. Л.

Житлово-комунальні послуги — результат господарської
діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та
перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і
спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
Види житлово-комунальних послуг:
1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), газопостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);
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2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та
прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування,
обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);
3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання
послуг, контроль виконання умов договору тощо);
4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна
та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).
Комунальні послуги надаються споживачам безперебійно,
виключно за винятком часу перерв на:
1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з нормативними документами. Допустима
тривалість перерв у наданні послуг, їх періодичність встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі стандартів,
нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення випробувань теплових мереж, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об’єктів житлового фонду;
2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення
про початок та закінчення якого приймається виконавчими
органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов згідно з правилами та іншими нормативними документами;
3) ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла
внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має бути
ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії
обставин непереборної сили потребує більше однієї доби, ви221

конавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу
на споживачів.
Зверніть увагу! У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов’язаний повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніш
як за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.
Виконавець/виробник зобов’язаний проводити перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів та показань засобів
обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку. У разі наявності засобів обліку оплата комунальних послуг здійснюється виключно на підставі їх показників на кінець
розрахункового періоду згідно з умовами договору, крім випадків, передбачених законодавством.
Платіжний документ може містити графи, в яких зазначаються суми до сплати за надані послуги, не проплачені повністю
споживачем у попередній розрахунковий період. Платіжний
документ не може містити графи, в яких зазначаються суми за
оплату послуг, не передбачених договором, або суми доплат
за надані послуги понад ті, що передбачені діючими тарифами.
У платіжному документі мають бути передбачені графи для
зазначення поточних та попередніх показань засобів обліку
споживання комунальних послуг, різниці цих показань або затверджених норм, ціни/тарифу на даний вид комунальних послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу.
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Зверніть увагу! У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів
до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.
Особовий рахунок

Калінюк А. Л.

Особовий рахунок — це власний ідентифікатор, за яким
здійснюється розрахунок за комунальні послуги між споживачем і обслуговуючою компанією.
Індивідуальний номер особового рахунку присвоюється
абоненту в ЖЕКу, теплоенерго, водоканалі, газовій конторі та
інших організаціях, що надають споживачам відповідні житлово-комунальні послуги.
По особовому рахунку можна отримати інформацію про
нарахування, здійснення оплат та подати показники приладу обліку.
У випадку, коли майно перебуває у спільній власності кількох осіб, особовий рахунок оформляється на одного із співвласників, однак обов`язок по сплаті житлово-комунальних
послуг усі співвласники несуть солідарно.
Зверніть увагу! Володіння індивідуальним номером особового рахунку не дає переваг по відношенню до права власності
або користування житлом у порівнянні з іншими співвласниками або зареєстрованими мешканцями квартири. Але особа,
за якою закріплений особовий рахунок, відповідає за оплату
житлово-комунальних послуг, і за наявності заборгованості
претензії в першу чергу будуть направлені саме їй.
Індивідуальний номер особового рахунку на квартиру можна дізнатися, звернувшись в обслуговуючу організацію. Комунальні служби вказують присвоєний абоненту номер в договорі й на обкладинках абонентських книжок.
Розподіл особового рахунку
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Бажання розділити особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг може виникнути за різних обставин:

·

проживання в одному помешканні декількох сімей або
осіб, які не бажають залежати один від одного при оплаті житлово-комунальних платежів;

·

між мешканцями відсутня згода на розподіл житлово-комунальних платежів чи один із пожильців взагалі не надає кошти на таку оплату.

Розподіл особових рахунків дає можливість кожному, за
ким такий рахунок закріплений, оплачувати виключно за ті
послуги, які були спожиті саме ним.
Відповідно до чинного законодавства України відкриття окремих особових рахунків на кожного із співвласників можливе
лише після виділення часток кожного із співвласників в натурі
та встановлення окремих облікових приладів на споживання
води, газу, електричної та теплової енергії.
У разі, якщо житлове приміщення не приватизоване, а перебуває у державній чи комунальній власності, необхідно здійснити не розподіл особових рахунків, а укладення окремого
договору найму на одного з членів сім`ї.
Зверніть увагу! Укладання окремого договору найму на одного з членів сім`ї допускається, якщо жила площа, що припадає на нього, може бути виділена у вигляді окремої квартири,
чи іншого ізольованого приміщення, що складається з однієї
або кількох кімнат. Житловим законодавством встановлена
необхідність дотримання мінімальних норм жилої площі, що
становить 13,65 кв. м.
Право на поділ особового рахунку має дієздатний і повнолітній громадянин України, який зареєстрований та проживає
у квартирі. Для поділу рахунків до обслуговуючих організацій,
що надають комунальні послуги, повинні бути здані заяви від
усіх співвласників житла. При цьому оплата за комунальні послуги проводиться з урахуванням кількості зареєстрованих
мешканців у квартирі. При відсутності лічильників розмір платежів залежить від площі приміщення. Якщо організація, яка
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надає комунальні послуги, договір найму не переукладає та
за наявністю спору між співнаймачами, заява про поділ особового рахунку подається до суду.
Для цього необхідно визначити частку оплати для кожного члена сім’ї. При поділі обов’язково повинен враховуватися
порядок користування квартирою (житловим будинком), коли
однією частиною житлоплощі (коридором, санвузлом, ванною,
кухнею тощо) користуються всі мешканці, а інша (житлові кімнати) — виділяється конкретній особі. При подачі позовної
заяви питання про необхідність поділу особових рахунків має
бути поставлено чітко і коректно. Важливо визначитися з порядком користування житлом (кому і яка кімната належатиме).
Варто врахувати, що після поділу житлові умови членів сім’ї
не повинні погіршитися. Після винесення позитивного рішення про поділ особового рахунку квартира або будинок залишається у загальному користуванні, але кожен власник стає
власником своєї частини житла та здійснює оплату за неї. Якщо
квартира занадто маленька, то для чіткого визначення порядку користування може проводитися будівельна експертиза.
За рішенням суду, яке набрало законної сили, організація,
яка надає комунальні послуги, проводить перерахунок, відкривається новий особовий рахунок і укладається відповідний договір.
Право власності на житло

Чорнооченко С. І.

Право на житло є одним з найголовніших невід’ємних прав
особи, проголошених ст. 47 Конституції України. Це право означає не лише можливість особи набути житло у власність або
в користування, а й право особи на проживання в жилому приміщенні. При цьому Конституція проголошує принцип забезпечення державою створення умов, необхідних людині для
набуття житла у власність або в користування та неможливості примусового позбавлення житла інакше, як на підставі закону за рішенням суду.
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Право власності — складна правова категорія. Зміст права
власності складається із низки правомочностей. Зміст і обсяг
правомочностей власника визначаються, в першу чергу, цивільним правом України. Договори між особами визначають
суб’єктивні права. Якщо право власності на житло набуте законним способом, то зміст правомочностей у власника є однаковим.
Власник здійснює свої правомочності самостійно і не спирається на право іншої особи. Власник житла може користуватися всіма правомочностями у сукупності (володіти, користуватися і розпоряджатися), або здійснювати тільки окремі
правомочності (розпоряджатися житлом, переданим у найм).
Підстави виникнення (набуття) права власності поділяються на первісні й похідні.
До первісних підстав належать ті, при яких право власносі виникає незалежно від волі, а до похідних підстав — ті, при
яких право власності виникає згідно з волею попереднього
власника. До первісних способів набуття права власності на
житло можна віднести випадки, коли річ створюється вперше
(будівництво, капітальний ремонт житла) або набуття житла за
набувальною давністю, придбання реквізованого, конфіскованого житла, придбання житла з прилюдних торгів, на яке було
звернуто стягнення за зобов’язаннями власника. До похідних
підстав набуття права власності можна віднести приватизацію,
спадкування, цивільно-правові договори.
Житлове приміщення

Чорнооченко С. І.

Відповідно до ст. 379 ЦК України житлом фізичної особи
є жилий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та
придатні для постійного проживання в них.
До найважливіших різновидів житлових приміщень належать: житловий будинок, садиба, квартира.
Відповідно до положень Цивільного кодексу України:
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·

житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для
постійного у ній проживання;

·

садибою є земельна ділянка разом з розташованими на
ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями;

·

квартирою є ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому
проживання.

Згідно з додатком Б «Терміни та визначення понять» ДБН
В.2.2—15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»: Житлове приміщення — опалюване приміщення, розташоване у
наземному поверсі, призначене для цілорічного проживання
і яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації,
ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних
полів та іонізованого випромінювання.
Молодіжне іпотечне кредитування

Осадько А. С.

Молодіжний кредит це кредит, який видається в рамках
програми молодіжного житлового будівництва. Його суть в
тому, що держава фінансує покупку житла учасникам програми. Залежно від наявності дітей і їх кількості, позичальники потім повертають або всю витрачену суму, або її частину, з невеликими відсотками або ж без них.
Що передбачає молодіжне кредитування?
Надання громадянам, які потребують покращення житлових умов, пільгових кредитів на зручних умовах:
1. Мінімальний перший внесок — 6 % від вартості житла.
Базова ставка за користування кредитом: якщо немає дітей — 3 % річних; якщо є одна дитина — 0 % річних;
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2. Дві дитини — за рахунок бюджетних коштів погашається
25 відсотків суми зобов’язань за кредитом;
3. Три дитини і більше — погашається 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.
Кредити надаються Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву.
Позичальниками можуть бути:
1) Сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
2) Неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років
включно мають неповнолітніх дітей (дитину);
3) Одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.
Сума кредиту визначається, враховуючи норми 21 кв. метр
на одного члена сім’ї, додаткові 20.5 кв. метрів на сім’ю, вартість будівництва (реконструкції) 1 кв. метра житла, витрат на
страхування в період будівництва (реконструкції) житла. Таке
кредитування надається строком до 30 років.
Порядок дій при оформленні молодіжного кредиту
Стати на квартирний облік. Для цього потрібно прийти в
місцевий міськвиконком, районну або сільську рада. З собою
потрібно мати: паспорт; ідентифікаційний код; свідоцтво про
шлюб; свідоцтво про народження дітей; довідки з паспортного столу і довідку і з БТІ про відсутність/наявність нерухомості.
Людину зобов’язані поставити на чергу, якщо вона прописана в своєму місті, але в її квартирі (будинку) на одного члена сім’ї припадає менше житлової площі, ніж належить. Цей
норматив у кожному регіоні свій і розраховується на основі
постанов місцевої влади. На нього впливають безліч факторів:
кількість дітей, їх вік, стать, наявність захворювань членів сім’ї
Подати анкету до Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву. В регіональне відділення фонду потрібно прийти з таким пакетом документів: довідка з квартирного
бюро про те, що людина (сім’я) стоїть на черзі на поліпшення
житлових умов; довідка форма № 3 з ЖЕКу про прописку (до228

відка про склад сім’ї); особисті документи членів сім’ї (паспорти, коди, свідоцтва про шлюб і народження дітей); документи,
що підтверджують платоспроможність (довідка про зарплату
за 6 місяців).
Оформити кредит. Якщо все складеться вдало — ви опинитеся першим в черзі, і у фонду будуть гроші на видачу кредиту — вам зателефонують і попросять якомога швидше підібрати житло. Вибирати можна на вторинному ринку або у
забудовників, з якими у фонду підписаний договір про спів
працю.
Порядок дій:1) Пройти реєстрацію в регіональному відділенні Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;
2) Надати необхідні документи; 3) Вас буде внесено у чергу;
4) При настанні Вашої черги Фонд пропонує квартиру в новобудові; 5) Після вибору житла Вам потрібно зробити перший внесок до Фонду, не менше 10 % від вартості будівництва;
6) Після придбання квартири відсотки за кредит сплачуються
до Фонду кожен місяць.
Придбання житла

Чорнооченко С. І.

Для придбання житла потрібно зібрати такі документи.
1) Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно. Законодавством не визначено, що витяг з БТІ є обов’язковим документом при укладанні договору купівлі-продажу. Але юрист
наголошує, що, провівши технічну інвентаризацію, покупець
переконається у відсутності перепланування в цій квартирі. Це
дуже важливий момент, оскільки якщо в квартирі є незаконні
перепланування, то після купівлі нерухомості всі проблеми у
зв’язку з цим переходять до нового власника.
2) Отримати форму № 3 з ЖЕКу щодо зареєстрованих осіб.
В цій довідці буде зазначено, скільки людей проживають у
квартирі. Слід пам’ятати, що у випадку проживання в ній малолітньої дитини — необхідно отримати дозвіл з Органу опіки
та піклування на продаж нерухомості.
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3) Документи про відсутність заборгованості по комунальних платежах. Це допоможе покупцю переконатися в тому, що
разом з новою квартирою до нього не перейдуть чужі борги.
4) У разі наявності у продавця або покупця чоловіка/дружини нотаріально оформлений дозвіл на проведення угоди з
їхнього боку. Таку згоду можна отримати і в день підписання
договору, але в цьому випадку присутність другого з подружжя є обов’язковою.
5) Експертну грошову оцінку нерухомості. Але слід пам’ятати, що у цієї оцінки є свій термін дії, він становить 6 календарних місяців. Крім того, щоб укласти договір купівлі-продажу,
при собі потрібно мати паспорт, оригінал ідентифікаційного
коду та правовстановлюючі документи на об’єкт відчуження
або придбання.
Нерухоме житло

Калінюк А. Л.

Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше
жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або
тимчасового проживання в них.
Відповідно до чинного законодавства в Україні передбачені такі види нерухомого житла:
1) житловий будинок;
Зверніть увагу! Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена
для постійного у ній проживання.
2) садиба.
Зверніть увагу! Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями. У разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше не
встановлено договором або законом.
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3) квартира;
Зверніть увагу! Квартирою є ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання. Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку
є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше
обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення,
а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок
та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації
таких прав.
Власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім’ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.
Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт
і зміни у квартирі, наданій йому для використання, як єдиного цілого, — за умови, що ці зміни не призведуть до порушень
прав власників інших квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку та не порушать санітарно-технічних
вимог і правил експлуатації будинку.
Зверніть увагу! Будинок, споруджений або придбаний
житлово-будівельним (житловим) кооперативом, є його власністю. Член житлово-будівельного (житлового) кооперативу
має право володіння і користування, а за згодою кооперативу — і розпоряджання квартирою, яку він займає в будинку
кооперативу, якщо він не викупив її. У разі викупу квартири
член житлово-будівельного (житлового) кооперативу стає її
власником.
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Договір купівлі-продажу квартири

Пилипенко С. А.

Відносини купівлі-продажу квартири регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про нотаріат», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженою
Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 20/5 та
іншими нормативно-правовими актами.
За договором купівлі-продажу квартири одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати квартиру у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти квартиру і сплатити за неї певну грошову суму.
Сторонами договору купівлі-продажу квартири є продавець та покупець. Ними можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи.
Істотними умовами договору купівлі-продажу квартири є
предмет договору та ціна.
Предметом договору купівлі-продажу є індивідуально визначене нерухоме майно, яке є оборотоздатним, тобто квартира. Відповідно до ст. 382 ЦК України квартирою є ізольоване
помешкання в житловому будинку, призначене та придатне
для постійного у ньому проживання. У зв’язку з тим, що квартира належить до об’єктів нерухомості, обов’язково в договорі
потрібно зазначати її техніко-юридичні характеристики (місце
знаходження (адресу), тип будинку (блочний, цегляний тощо),
поверх, кількість кімнат, конкретне планування (розміщення
кімнат, санвузлів тощо), розміри загальної та житлової площі).
Ціна квартири — це певна грошова сума, що обумовлена
в договорі та сплачується покупцем за отримане у власність
житло продавцю. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або
регулюються уповноваженими органами державної влади або
органами місцевого самоврядування.
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Договір купівлі-продажу квартири укладається у письмовій
формі і підлягає нотаріальному посвідченню. За договором
купівлі-продажу квартири право власності на майно підлягає
державній реєстрації. Відповідно до статей 3, 4 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень» право власності на квартиру виникає з моменту державної реєстрації.
Згідно із ст. 55 Закону України «Про нотаріат» правочини
про відчуження майна, що підлягає державній реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують
право власності на майно, що відчужується. Правовстановлюючим може бути один із таких документів: нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири; свідоцтво про право
власності, видане при приватизації житлового приміщення органами приватизації; договір довічного утримання; свідоцтво
про право власності на частину в спільному майні подружжя;
свідоцтво про придбання квартири на публічних торгах; свідоцтво про право на спадщину; рішення суду про визнання
права власності на квартиру.
Також при посвідченні договору купівлі-продажу квартири
нотаріус перевіряє відсутність заборони відчуження або арешту
на квартиру. В разі наявності заборони правочин про відчуження майна, обтяженого боргом, посвідчується лише у разі згоди
кредитора і набувача на переведення боргу на набувача. Посвідчення договору купівлі-продажу квартири провадиться за її
місцезнаходженням (місцем реєстрації) або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину.
Для посвідчення договору купівлі-продажу квартири нотаріусу необхідні паспорти та ідентифікаційні коди сторін, документи, що підтверджують експертну оцінка квартири (нормативно-грошова оцінка, експертна оцінка, будівельно-технічна
експертиза, звіт незалежної оцінки), довідка про склад сім’ї та
про відсутність заборгованостей по комунальних послугах,
план квартири, акти на повірку лічильників тощо.
Договір купівлі-продажу квартири подається нотаріусу
не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у
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справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса. Усі примірники договору купівлі-продажу квартири
підписуються учасниками правочину. Посвідчувальний напис
вчиняється на всіх примірниках правочину.
Договір купівлі-продажу квартири може мати певні особливості. Якщо продавцеві належить квартира на праві спільної
власності, необхідно надати доказ про відмову співвласників
від переважного права купівлі цієї частки (ст. 362 ЦК України).
Якщо власником квартири є один із подружжя, то відповідно
до Сімейного кодексу України (ст. 65) інший із подружжя подає
згоду на купівлю/продаж квартири. Така згода має бути подана письмово і бути нотаріально засвідчена.
Якщо в квартирі, що продається, зареєстрована неповнолітня (малолітня) особа то повинний бути наданий дозвіл органу опіки й піклування на здійснення даного правочину. Такий дозвіл необхідний також для оформлення відчуження від
імені, на ім’я неповнолітньої особи в тому випадку, коли він є
співвласником нерухомого майна, або нерухомість буде здобуватися на його ім’я.
Договір купівлі-продажу будинку

Пилипенко С. А.

За договором купівлі-продажу житлового будинку одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати житловий будинок у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти житловий будинок і сплатити за нього певну грошову суму.
Сторонами договору купівлі-продажу житлового будинку
є продавець та покупець.
Істотними умовами договору купівлі-продажу житлового
будинку є предмет та ціна договору.
Предметом договору купівлі-продажу житлового будинку
є сам житловий будинок. Так, відповідно до ст. 380 ЦК України
житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена
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з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній
проживання.
Ціна договору купівлі-продажу житлового будинку встановлюється за домовленістю сторін. Відповідно до Податкового кодексу України під час проведення операцій з продажу
фізичними особами об’єктів нерухомості нотаріус посвідчує
відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, яка визначена суб’єктом оціночної діяльності.
Відповідно до ст. 657 ЦК України договір купівлі-продажу
житлового будинку укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку провадиться за місцезнаходженням житлового будинку або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину (ст.
55 Закону України «Про нотаріат»).
При посвідченні договору купівлі-продажу житлового будинку нотаріус вимагає подання одного з таких документів,
які підтверджують право власності на житловий будинок, та, у
передбачених законодавством випадках, документів, що підтверджують державну реєстрацію прав на житловий будинок
у осіб, які його відчужують, зокрема: нотаріально посвідчений
договір купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, спадковий договір; свідоцтво
про придбання арештованого нерухомого майна з публічних
торгів (аукціонів); свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах); свідоцтво про право власності; державний акт на право власності на земельну ділянку; свідоцтво про право на спадщину; свідоцтво про право власності
на частку в спільному майні подружжя; договір про поділ спадкового майна; договір про припинення права на утримання
за умови набуття права на нерухоме майно; договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею
права власності на нерухоме майно; договір про виділення
частки в натурі (поділ); іпотечний договір, договір про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо умовами такого догово235

ру передбачено передачу іпотекодержателю права власності
на предмет іпотеки; рішенням суду; договір купівлі-продажу,
зареєстрований на біржі, укладений відповідно до вимог законодавства, тощо (п.1.2 Глави 2 Порядку вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України).
У разі коли державну реєстрацію права власності на житловий будинок, що відчужується, відповідно до закону проведено без видачі документа, що посвідчує таке право, право
власності підтверджується на підставі інформації з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом
безпосереднього доступу до нього.
Крім зазначених документів продавець житлового будинку подає документ, що містить технічну характеристику житлового будинку. Такий документ дозволяє простежити конструктивні та інші зміни, які відбувалися з житловим будинком
(здійснення перебудови або прибудови житлового будинку,
зведення господарських, побутових будівель і споруд, а також чи відбувалися такі зміни з відповідним дозволом чи без
нього).
Також нотаріус перевіряє відсутність заборони відчуження або арешту житлового будинку (ст. 55 Закону України «Про
нотаріат»).
Нотаріус роз’яснює сторонам зміст ст. 377 ЦК України, відповідно до якої до особи, що набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), переходить право
власності, право користування на земельну ділянку, на якій
вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі
та на умовах, встановлених для попереднього землевласника
(землекористувача).
В такому разі розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з переходом права
власності на житловий будинок є істотною умовою договору
купівлі-продажу житлового будинку.
Відповідно до ст. 120 Земельного кодексу України у разі
набуття права власності на жилий будинок кількома особами
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право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності жилого будинку.
Укладення договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, що пов’язане з переходом права на
частину земельної ділянки, здійснюється після виділення цієї
частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера.
У разі виявлення з поданих відчужувачем документів, що
право власності на житловий будинок або його частину мають
малолітні або неповнолітні діти або недієздатні чи обмежено
дієздатні особи, нотаріус повинен витребувати у відчужувача
дозвіл органу опіки та піклування на вчинення такого правочину у формі витягу з рішення відповідної районної, районної
у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, відповідного виконавчого органу міських, районних у містах, сільських, селищних рад.

Розділ 14.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
І ГРОМАДЯНИНА. ЛЮДИНА ТА ПРИРОДА
Природа — в широкому розумінні — органічний і неорганічний світ. У вужчому — те, що не створене людською діяльністю. В буденному ж розумінні природа — то земне оточення
людини: океани, моря, ріки, пустелі, ліси, поля, гори й степи,
флора й фауна.
Що ми як громадяни знаємо про взаємовідносини людини
та природи? Зазвичай, відповідаючи на це питання, згадуються заклики про необхідність зберігання природних багатств та
охорону природи, про бережне ставлення до флори та фауни,
про вимираючі тварини та рослини і Червону книгу, про лісові
пожежі, про негативний вплив людської діяльності на навколишнє середовище, глобальне потепління, парниковий ефект,
Кіотський протокол, квоти на парові викиди в атмосферу, про
негативну екологічну ситуацію та екологію взагалі.
Останнім часом до переліченої тематики додалися проблеми забруднення навколишнього середовища, проблеми збирання, сортування та переробки сміття, сміттєзвалищ та заміни
пластикових виробів на менш шкідливі для природи.
Без природи нема людського життя. І людство має усвідомити, що продовження шаленого руйнівного впливу на природу
завдяки людській діяльності може стати причиною занепаду
самої людської цивілізації.
В Україні прийнятий і діє закон «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) — який регулює відносини у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобі310

гання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої
діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи,
ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною.
Кожен народ, проживаючи на своїй території, що історично склалася, здавна прагне зберегти природні умови існування для майбутніх поколінь. Цій меті підпорядковане створення об’єктів, основним завданням яких є збереження біологічного різноманіття і унікальних ландшафтів. До таких
об’єктів відносять заповідники, заказники, національні природні парки.
Чи знаєте ви, скільки в Україні існує заповідників, заказників, та національних природних парків?
Заповідників — 20, з них чотири — біосферні: Асканія-Нова,
Чорноморський, Карпатський та Дунайський.
Заказників — 303.
Та 40 національних природних парків!

Екологічні права і свободи людини і громадянина.
право на чисте довкілля

Терещенко Л. В.

Екологічні права та обов’язки громадян України — система юридично закріплених за громадянами повноважень та
зобов’язань в екологічній сфері. У ст. 50 Конституції України
записано: «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». Аналогічні
формулювання пояснюються тим, що дане право — одне з головних прав людини. Цьому праву відповідає обов’язок держави забезпечувати здійснення санітарно-гігієнічних заходів,
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спрямованих на поліпшення та оздоровлення навколишнього
природного середовища.
З прийняттям Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року термін
«екологічні права» вперше був закріплений у законодавстві
України. Згідно зі ст. 9 цього Закону кожний громадянин має
право на: а) безпечне для його життя та здоров’я навколишнє
природне середовище; б) участь в обговоренні та внесення
пропозицій до проєктів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які
можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб,
що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань; в) участь в
розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного
використання природних ресурсів; г) здійснення загального
і спеціального використання природних ресурсів; д) об’єднання в громадські природоохоронні формування; е) вільний
доступ до інформації про стан навколишнього природного
середовища (екологічна інформація) та вільне отримання,
використання, поширення та зберігання такої інформації, за
винятком обмежень, встановлених законом; є) участь у громадських обговореннях з питань впливу планованої діяльності на довкілля; ж) одержання екологічної освіти; з) подання
до суду позовів до державних органів, підприємств, установ,
організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної
їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище; и) оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо
порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом.
Екологічні права громадян забезпечуються: а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища; б) обов’язком центральних органів виконавчої
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влади, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні
та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні
продуктивних сил, будівництві та експлуатації об’єктів економіки; в) участю громадських організацій та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;
г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; д) компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров’ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища; е) невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; є) створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до
екологічної інформації.
Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на
безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому законодавством України.
Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних
прав, наданих їм законодавством. Місцеві ради, органи державної влади в галузі охорони навколишнього природного
середовища і використання природних ресурсів зобов’язані
подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.
Порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист
здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.
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Заповідники, заказники та національні природні
парки

Гайченко В. А., Легенький М. І., Шаповал Л. І.

Заповідник — природоохоронна територія, створена для
збереження видів живих організмів та виконання наукових досліджень (найсуворіша форма охорони природних територій).
Мета створення заповідників: збереження в природному стані певних видів організмів і проведення наукових досліджень.
Серед заповідників вирізняють природні і біосферні.
Природні заповідники України покликані зберігати в природному стані типові або виняткові для даної ландшафтної
зони природні комплекси з усією сукупністю їх компонентів,
вивчати природні процеси і явища, що відбуваються в них,
розробляти наукові засади охорони навколишнього середовища. Заповідник — вища форма охорони природних територій, природна лабораторія, де ведуться комплексні наукові
дослідження.
Біосферні заповідники України — природно-заповідні території міжнародного значення, в яких охороняється всі шари
біосфери і доступ до яких вкрай обмежений.
В Україні знаходяться 4 біосферних заповідники — Асканія-Нова, Чорноморський, Карпатський та Дунайський.
Україна разом з Польщею і Словаччиною першими в світі
започаткували створення нового типу природозаповідної території — міжнародного біосферного заповідника Східні Карпати на пограниччі трьох держав.
Природні заповідники України
Природний заповідник «Ґорґани»;
Дніпровсько-Орільский природний заповідник;
Древлянський природний заповідник;
Природний заповідник «Єланецький степ»;
Казантипський природний заповідник;
Канівський природний заповідник;
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Карадазький природний заповідник;
Кримський природний заповідник;
— Філії: «Лебедині острови»;
Луганський природний заповідник
— Філії: Станично-Луганський заповідник, «Провальський степ», «Стрільцівський степ»;
Природний заповідник «Медобори»;
Природний заповідник «Михайлівська цілина»;
Природний заповідник «Мис Мартьян»;
Опукський природний заповідник;
Поліський природний заповідник;
Природний заповідник «Розточчя»;
Рівненський природний заповідник;
Український степовий природний заповідник
— Філії: «Хомутовський степ», «Кам’яні могили», «Крейдяна флора»;
Черемський природний заповідник;
Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник.
Біосферні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними установами загальнодержавного значення, що утворюються з метою збереження у природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового
екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів.
Біосферні заповідники включаються в установленому порядку до Всесвітньої мережі біосферних резерватів у рамках
програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» та набувають міжнародного статусу.
Для біосферних заповідників установлюється диференційований режим охорони, відтворення та використання природних комплексів згідно з функціональним зонуванням:
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— заповідна зона — включає території, призначені для збереження і відновлення найбільш цінних природних та мінімально порушених антропогенними факторами природних
комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу; її режим
визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників;
— буферна зона — включає території, виділені з метою запобігання негативного впливу на заповідну зону господарської діяльності на прилеглих територіях; її режим визначається відповідно до вимог, встановлених для охоронних зон
природних заповідників;
— зона антропогенних ландшафтів — включає території
традиційного землекористування, лісокористування, водокористування, місць поселення, рекреації та інших видів господарської діяльності; в ній забороняється мисливство.
Забороняється проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування
дуплястих дерев, а також добування піску та гравію в річках
та інших водоймах у заповідній зоні біосферних заповідників.
Заказниками оголошуються природні території (акваторії)
з метою збереження і відтворення природних комплексів чи
їх окремих компонентів.
Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів.
У заказниках охороняють певну ділянку екосистеми. Розрізняють ландшафтні, ботанічні, лісові, зоологічні заказники.
На відміну від заповідників вони можуть бути постійними або
тимчасовими. У заказниках можливе часткове використання
природних ресурсів. На території заказників обмежена або
заборонена діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про них. Діяльність, що не суперечить меті і завданням заказників, проводять із дотриманням
загальних вимог до охорони навколишнього природного середовища.
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На територіях заказників забороняються суцільні, прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності,
а також полювання та інша діяльність, що суперечить цілям і
завданням, передбаченим положенням про заказник.
Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить
цілям і завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на
себе зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та
збереження.
Національний природний парк — це мальовничий куточок
природи, призначений для ознайомлення жителів країни з її
видатною природною спадщиною. У національних природних
парках дозволено організований туризм і екскурсії.
Правові засади організації, охорони та ефективного використання національних природних парків визначаються законом «Про природно-заповідний фонд України».
Серед національних природних парків назвемо: Азово-Сиваський національний природний парк, національні парки «Бузький Гард», «Великий Луг», Вижницький, Галицький,
Гетьманський, Голосіївський, Гомільшанські ліси, Гуцульщина, Деснянсько-Старогутський, «Зачарований край», Ічнянський, Карпатський, Мезинський, «Нижньодністровський»,
«Подільські Товтри», «Прип’ять-Стохід», «Святі Гори», «Синевир», «Сколівські Бескиди», Ужанський, Шацький, Яворівський та інші.
Природні охоронні зони

Бережняк Є. М., Боровська І. А.

На використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження шляхом створення охоронних, санітарно-захисних зон, а також зон санітарної охорони та зон особливого режиму використання земель.
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Охоронні зони — це території із обмеженим режимом
(особливими умовами) використання, що встановлюються
навколо особливо цінних та (або) вразливих екологічних
об’єктів, а також об’єктів народного господарства, визначених законодавством, з метою забезпечення охорони таких об’єктів, а у деяких випадках, зменшення їх негативного
впливу на довкілля, суміжні (прилеглі) землі та інші природні об’єкти.
За необхідності охоронні зони можуть установлюватися
на територіях, прилеглих до окремих ділянок національних
природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також
навколо заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків та
парків — пам’яток садово-паркового мистецтва. Розміри охоронних зон визначаються відповідно до їх цільового призначення на основі спеціальних обстежень ландшафтів та господарської діяльності на прилеглих територіях.
Режим охоронних зон територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначається з урахуванням характеру господарської діяльності на прилеглих територіях, на основі оцінки її впливу на навколишнє природне середовище. В охоронних зонах не допускається будівництво промислових та інших
об’єктів, ведення мисливства, розвиток господарської діяльності, яка може призвести до негативного впливу на території та
об’єкти природно-заповідного фонду.
Положення, що визначають режим кожної з охоронних
зон територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затверджуються державними органами, які приймають рішення
про їх виділення. Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду враховуються під час розробки проєктно-планувальної та проєктної документації.
Відповідно до ст. 112 Земельного кодексу України охоронні зони створюються:
а) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів
культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з
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метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних
впливів;
б) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також
зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.
Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України.
Правовий режим земель охоронних зон відрізняється залежно від об’єкта, навколо якого встановлена зона.
Порядок встановлення охоронних зон, їх розміри і режим
користування визначаються законодавством України:
— зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності;
— у межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та
відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водо
очисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
Законодавство про охоронні зони: Земельний кодекс
України, Водний кодекс України, Повітряний кодекс України,
Закони України від 16 червня 1992 р.«Про природно-заповідний фонд України» (розділ ІV), від 8 червня 2000 р. «Про охорону культурної спадщини» (ст. 38), від 10 листопада 1994 р.
«Про транспорт» (статті 11, 23), від 4 липня 1996 р. «Про залізничний транспорт» (ст. 6), від18 листопада 2003 р. «Про телекомунікації» (ст. 10), від 7 березня 2018 р. «Про гідрометеорологічну діяльність» (ст. 13), від 9 липня 2010 р. «Про землі
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» (статті 1, 22, 23) та інші нормативно-правові акти.
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Перебування на природі

Бережняк Є. М., Якимець О. І.

Природа (термін є частковою калькою латинського слова
natura — від лат. nat — народжувати, породжувати) — багатозначний термін, що в залежності від контексту може означати.
У широкому розумінні природа — це органічний і неорганічний матеріальний світ, у всій сукупності і зв’язках його
форм, що є об’єктом людської діяльності і пізнання, основний
об’єкт вивчення науки.
У вузькому розумінні природа — те, що не створено людською діяльністю. В цьому розумінні природне протиставляється штучному.
Природа в розумінні буденної мови — сукупність буденних
умов існування людства, тобто земне оточення, в якому живе
людина (за винятком створеного нею): ліси, поля, гори і степи,
флора і фауна, тобто дика природа, незаймана природа, первісна природа.
Чим же корисне перебування на природі?
Відпочинок на свіжому повітрі приносить нам масу користі, яка може бути як моральною (духовною), так і фізичною.
Фізичний стан людини покращується внаслідок перебування на природі за рахунок: активного насичення організму киснем; відновлення зору (завдяки зняттю напруги, викликаної
постійним користуванням гаджетами); благотворного впливу
на фізіологію нашого організму (полягає в поліпшенні обмінних процесів); відновлення загальної працездатності.
Перебування людини на природі є досить цікавим і корисним заняттям для її здоров’я і настрою. Зокрема, тривале перебування в лісі сприяє підвищенню активності дихальних ферментів, вмісту кисню в крові людини, позитивному збільшенню
біострумів мозку. Це, в свою чергу, поліпшує настрій і загальне
самопочуття. Згідно досліджень вчених-гігієністів А. А. Мінха і
А. С. Лахна позитивний вплив на організм людини повітря, яке
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вдихають люди у лісових екосистемах, пов’язаний з наявністю
в ньому легких від’ємних іонів, найбільша концентрація яких
спостерігається там, де лісові масиви займають від 35 до 60 %
і більше території. Легкі іони освіжають повітря, полегшують
дихання хворих серцево-легеневою недостатністю.
Учені підтвердили свої припущення, що природа справляє
благотворний вплив на психологічний стан людини. Так, науковці із університету в Ессексі провели ряд досліджень, у яких
взяли участь понад 1200 добровольців. Кожне дослідження
було пов’язано з певними видами діяльності людей (садівництвом, катанням на човні по ріках, збиранням грибів тощо).
У результаті вчені вивели спеціальні індекси, які дозволили виміряти настрій і самооцінку осіб, що брали участь у дослідженні. Встановлено, що через кілька хвилин будь-якої діяльності
на природі у добровольців підвищилася впевненість у собі на
0,46 одиниці. Крім того, настрій учасників також підвищився на
0,54. Дослідники стверджують, що позитивний ефект залежить
від того, наскільки далеко така терапія проходить від води (наприклад, ставка, річки чи озера). За результатами дослідження,
самооцінка найбільше підвищилася у наймолодшого учасника
експерименту. «Зелена терапія» найсильніше підвищує впевненість у собі у психічно слабких людей.
Інші вчені з університету штату Колорадо в результаті досліджень з’ясували, що перебування на природі протягом тижня сприяє відновленню біологічного годинника людини. Вони
пояснюють, що сучасні умови життя (перебування в штучному
освітленні) порушують природний процес вироблення гормону мелатоніну, який відповідає за підготовку до сну. У результаті цього відбувається збій в біологічних ритмах. Під час експерименту групу здорових добровольців забезпечили датчиками для відстеження кількості та виду освітлення, в якому
знаходиться людина. Встановлено, що протягом першого тижня учасники жили звичайним життям сучасної людини, а протягом другого їх відправили на природу в наметовий табір, де
не було штучних джерел світла та електронних пристроїв. Рівень мелатоніну визначали за аналізом слини після кожного
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етапу експерименту. Виявилося, що знаходження на природі
поставило ритм мелатоніну в природні рамки: рівень гормону підвищувався за 2 години до заходу і падав перед світанком, незалежно від того, чи вважала себе людина «совою» або
«жайворонком».
Слід зазначити, що благотворний вплив лісу на організм людини проявляється також і у зміні радіаційного і температурного режимів. Так, лісові масиви значно пом’якшують мікроклімат, формують комфортну зону для одночасного перебування на цих територіях значної кількості людей із ефективною
температурою у межах 17—22°С. Навіть у сонячну погоду тут
завжди відчувається прохолода. У такому випадку свіже лісове
повітря є важливим елементом кліматотерапії. Навіть поодинокі могутні дерева з широкими густими кронами позитивно
впливають на настрій і здоров’я людей.
Внаслідок специфічних мікрокліматичних умов лісового середовища в організмі людини відбуваються позитивні зміни,
що зумовлюють поліпшення обміну речовин, роботу серцево-судинного апарату, підвищення утилізації кисню і виділення
вуглекислоти, нормалізацію артеріального тиску. Крони дерев
не тільки збагачують киснем повітря, а й фільтрують його. Одним із елементів позитивного впливу на людей і поліпшення
їх настрою створюють мальовничі галявини дендропарків, які
впроваджуються завдяки майстерності і праці ландшафтних
архітекторів та фітодизайнерів. Ці штучно насаджені дерева,
кущі та квіткові клумби сприяють отриманню естетичного задоволення від споглядання на них та відчуття максимального
розслаблення і комфорту.
Таким чином, перебування на природі створює масу приємних емоцій для відпочиваючих, додає їм додаткової позитивної енергії, наснаги і драйву, забезпечуючи максимальний
комфорт і розслаблення нервової системи, а також сприяє відновленню фізичних і психологічних сил людей.
Також не варто забувати про те, що користь вашого відпочинку безпосередньо залежить від ступеня активності проведення часу на свіжому повітрі.
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Якщо ж говорити про моральний бік питання, то основними
перевагами відпочинку на природі для духовного відновлення людини є: абстрагування від міської суєти; поліпшення настрою і самопочуття; естетична насолода мальовничості природи; збагачення творчої енергії і сил.
До позитивних ефектів при фізичній активності на свіжому
повітрі приводять такі заняття: катання на човні, риболовля,
велосипедний спорт і катання на конях.
Ліс гостинно зустрічає всіх, хто шукає в ньому відпочинку,
проте він вимагає і дбайливого до себе ставлення. Адже розумне користування дарами природи — невід’ємне право і
обов’язок людини.
Що можна робити на природі

Гайченко В. А., Якимець О. І.

Як тільки настає літо, жителі задушливих квартир всі як один
поспішають на природу, намагаючись відволіктися від міської
суєти. Свіже повітря, вид квітучої зелені і тиша сприяють відмінному відпочинку. Відпочиваючи на природі, пам’ятайте,
що своїм недбалим поводженням ви можете завдати навколишньому середовищу величезної шкоди, після якого вона
буде відновлюватися не один десяток років, а може і зовсім
не відновитися.
Адже потрібно зовсім небагато, щоб жити в гармонії з живою природою. Дотримання декількох простих правил допоможе уникнути більшості проблем.
Поводитися в дикій природі потрібно так, щоб слідів перебування не залишалося зовсім. Багато сучасних матеріалів
(особливо пластик) ґрунтом ніяк не засвоюються і залишаються на землі фактично назавжди.
Не залишайте після себе сміття, не рвіть квіти і лікарські
рослини без необхідності і лише заради забави, не руйнуйте
мурашники і гнізда птахів, не рвіть павутину, дотримуйтесь
правил безпеки при розведенні багаття.
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Не переступайте межу заповідних зон. Вони створені саме
для того, щоб уберегти природу від несанкціонованого втручання людини.
Не проявляйте зайвого завзяття в спілкуванні з представниками тваринного світу. Як це не парадоксально, але гучні
звуки, особливо сучасна музика, змушують багатьох тварин
покинути своє звичне місце проживання і іноді вони забувають про своїх дитинчат.
Не забувайте і про особисту безпеку. Пам’ятайте, що природа — це місце проживання кліщів, мурах, змій та інших небезпечних тварин. А значить, має бути відповідний одяг, та й взуття теж. Найкраще буде надіти спортивний костюм і кросівки на
товстій плоскій, але не слизькій підошві. У будь-якому випадку
штани і рукави не повинні щільно прилягати до тіла, щоб в разі
укусу комах або змій в зубах тварин виявилася матерія одягу,
а не ваша рука або нога. Та і про головний убір не забудьте.
Не менш, а може навіть і більше важливим є дотримання
правил безпечної поведінки людини на природі під час відвідування водойми. Адже люди не риби, зябер не мають, а багато і плавають абияк. Так що необхідно твердо усвідомити собі
перелік відповідних правил і неухильно дотримуватись їх.
Купайтеся тільки у спеціально відведених та відомих місцях.
Це, мабуть, найголовніше правило поведінки на воді. Ніколи не
купайтеся там, де брудно. Навіть якщо водойма знайома вам з
дитинства і до цього дня вода в ній була чистою, не купайтеся,
коли річка раптом стала брудною. Невідомо чому вона стала
такою і які хвороботворні мікроби в ній є. Пам’ятайте, від захворювань, що передаються з брудною водою, позбутися набагато складніше, ніж від наземних.
Перебуваючи на природі, громадяни зобов’язані:
1. Берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства.
2. Здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки.
3. Не порушувати екологічні права і законні інтереси інших
громадян.
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4. Категорично заборонено залишати в лісі упаковки з
пластмаси, пластику.
5. Не зривати і не толочити рослини, вони можуть бути занесені в Червону книгу і знаходитися під охороною держави.
6. Не розводити багаття в лісовій гущавині, ретельно гасити
їх. Завжди заливати багаття.
7. Не чіпати змій. Потрібно уникати місць, де змії люблять
грітися — старі вирубки, зруйновані хати і колодязі, уступи на
скелях.
8. Не шуміти в лісі. Крик і гучна музика лякають лісових мешканців, і вони можуть покинути свої житла.
9. Не ловити метеликів. Вони прикрашають природу і опилюють рослини.
10. Не руйнувати мурашники. Мурахи — санітари лісу, вони
не дають сильно розмножуватися комахам-шкідникам.
11. Не збивати неїстівні гриби в лісі. Неїстівні для людини,
вони служать їжею багатьом тваринам.
12. Не чіпати пташині гнізда. Потривожені птахи можуть
покинути гніздо, а прим’ята трава або зламана гілка зроблять
його помітним для хижаків.
Головне, потрібно берегти природу і пам’ятати просте правило: «Бери тільки фотознімки, залишай тільки сліди, вбивай
тільки час».
Розведення вогнищ

Гайченко В. А.

Період з травня по жовтень — це час, коли всі люди прагнуть, як можливо більше часу, проводити на природі, дихати
свіжим повітрям і набиратися цілющої сонячної енергії на майбутню зиму. Для цього хтось вирушає на свої садові ділянки,
хтось їде на риболовлю, хтось вирушає за грибами та ягодами
в найближчий лісок, хтось на пляж і «на шашлики».
Майже немає відпочивальників, які б або в лісі, або б біля
водойми не розпалювали вогнища. На жаль, переважне чис325

ло людей не дотримуються елементарних правил безпеки поводження з вогнем. Дотримання таких правил убезпечить не
лише від пожежі, а й може зберегти життя.
Самі правила надзвичайно прості:
Утримуйтесь від розведення вогнища у лісі. Багаття дозволено розпалювати тільки в спеціально відведених для цього
місцях. Ці майданчики досить легко впізнати — зазвичай вони
обгороджені півметровою протипожежною смугою. У всіх інших локаціях розпалювати багаття суворо заборонено, оскільки найменшої іскри достатньо для виникнення природного
лиха. Ні в якому разі не можна розводити їх поруч зі смолистими хвойними деревами або великою кількістю опалої сухої хвої.
Потрібно утриматися від розпалювання багаття в місцях,
які рясніють природним лісовим сміттям (сухі гілки, розсипи
трісок, суха трава тощо), розташовуються ближче 10 метрів до
листяних дерев і ближче 15 метрів — до хвойних, на торфовищах, мохах і лишайниках, у місцях виходу на поверхню кореневої системи розташованих поруч дерев.
Якщо це вкрай необхідно — розпалюйте багаття, за можливості, на місці попереднього. Місце розпалювання вогню очищайте від сухої трави, листя, гілля та іншого лісового сміття, обкладіть це місце камінням або обсипте землею (піском), або обкопайте канавкою глибиною до 10 і шириною не менше 30 см.
Не залишайте вогнище без нагляду. Коли залишаєте місце
відпочинку, обов’язково залийте вогнище водою або засипте
піском, переконайтесь, що вогонь повністю погашено.
При знаходженні в лісі категорично заборонено розбивати
скляні пляшки або залишати неприбраними їх скалки — в літню пору скло може стати лупою для сонячних променів і викликати серйозну пожежу.
Не кидайте непогашені сірники або недопалки.
Не користуйтеся в лісі різними піротехнічними виробами:
петардами, бенгальськими вогнями, феєрверками, «китайськими» ліхтариками та інше.
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Не стріляйте з вогнепальної зброї у пожежонебезпечний
період.
Не влаштовуйте поблизу лісу різноманітні вогняні шоу.
Пересування на природі

Бережняк Є. М.

Пересування на природі — це свого роду похід, подорож,
рух, активності по лісових, степових, гірських маршрутах із
метою пізнання чогось нового, цікавого, небаченого раніше,
а також із отриманням додаткових фізичних навантажень на
організм людини й психофізіологічної розрядки.
Щодо пересування на природі можна виділити такі дії:
Туристичний похід — спланована подорож організованої
групи туристів або одного подорожуючого по природних екосистемах із використанням активних форм пересування за визначеним маршрутом, під час проходження якого можливе подолання природних перешкод: перевалів, порогів, печер тощо
різних категорій та ступенів складності. Як правило, група туристів самостійно згуртовується, назначає керівника, обирає
район мандрівки, розробляє маршрут, визначає час проведення походу й готує спорядження. Такі походи здійснюються тільки у вільний від роботи та навчання час — під час відпустки чи
канікул і переважно коштом самих туристів.
Активний туризм можливий кількох видів — пішохідний, гірський, лижний, велосипедний, кінний тощо. Основне
завдання туристської мандрівки — сприяння активному відпочинку, зміцнення здоров’я, підвищення спортивної майстерності, набуття прикладних і спеціальних навичок, огляд визнач
них туристично-екскурсійних об’єктів.
За складністю маршруту туристичні походи бувають двох
видів:
Категорійні, до яких відносять подолання, що вимагають
певного туристичного досвіду, відповідної технічної підготовки і міцного здоров’я. Більшість таких маршрутів має спортивний характер. Вони організовуються і проводяться самодіяль327

ними туристськими секціями, клубами та іншими організаціями з метою виконання спортивних нормативів.
Некатегорійні — це маршрути, що передбачають активні
способи пересування на природі і розраховані на фізично здорових туристів без спеціальної туристської підготовки і з мінімумом спеціального спорядження. До таких маршрутів належить більшість пішохідних, гірських, лижних, водних і велосипедних походів, що організовуються турбазами.
Також до пересування на природі відносять походи вихідного дня. Це один із наймасовіших видів активного відпочинку
населення, метою якого є спілкування з природою, знайомство
з життям та побутом свого регіону, краю та країни. Походи вихідного дня проводяться також із тренувальною метою під час
підготовки до складних туристичних подорожей та змагань.
Метою багатоденних походів є знайомства із новими природними об’єктами у певних географічних районах, гірській
місцевості, а також для підвищення спортивної майстерності.
Ще один із видів пересувань на природі можна виділити
експедиції — подорожі наукового та дослідницького характеру, які здійснюються з метою дослідження території, спортивного маршруту або природних об’єктів. Залежно від завдання, експедиції можуть бути науковими, краєзнавчими, спортивними тощо.
Дороги в природному середовищі

Бережняк Є. М.

Дороги в природному середовищі — це спеціально прокладені стежки або інші шляхи сполучень, які дозволяють подорожувати по них відпочиваючим з метою пізнавальної, спортивної, естетичної діяльності. Однією із таких доріг є екологічна стежка.
Екологічна стежка — це пізнавально-туристична стежка,
яка облаштована таким чином, щоб, прогулюючись по ній,
можна було б пройти особливо охоронні прогулянково-пізнавальні маршрути, що створені з метою популяризації і впро328

вадження екологічної освіти через встановлені за маршрутом
інформаційні стенди. Зазвичай такі стежки прокладають по зонах організованого туризму, в національних природних парках, ландшафтних заповідниках. Іншими словами екологічна
стежка — це свого роду навчально-просвітницький «кабінет»
у природних умовах. Саме наявністю цікавих природних ресурсів, видового різноманіття флори і фауни й визначається
її протяжність, вибір маршруту, склад екскурсійних об’єктів.
Маршрут стежки повинен охоплювати не тільки унікальні, а й
типові об’єкти місцевої природи, характерні форми рельєфу.
Для зорового сприйняття образу можуть також використовуватися й елементи антропогенного ландшафту: манівці, невеликі дороги, лінії електропередач, сільськогосподарські угіддя. Мандруючи екологічними стежками, можна дізнатися про
охорону і раціональне природокористування, актуальні проблеми охорони навколишнього середовища, шляхи і способи
вирішення екологічних проблем свого населеного пункту. Поряд із привабливістю екологічна стежка повинна бути інформативною, пізнавальною і освітньою.
Проходячи екологічними стежками, необхідно дотримуватися певних правил поведінки, серед яких категорично забороняється зривати будь-які рослини, особливо рідкісні і зникаючі види, не можна виносити ніякі природні сувеніри — красиве каміння, об’єкти рослинного і тваринного світу, здійснювати
полювання, розводити багаття, голосно розмовляти, кричати,
включати голосно музику, тому що можна злякати птахів з гнізд
або інших тварин, шуміти у місцях відпочинку та залишати після себе сміття. Загалом, екологічна стежка повинна впливати
на емоції, інтелект і волю відвідувача. Натуральні об’єкти, різні
види тварин і рослин, форми рельєфу виступають як об’єкти
для зорової інформації.
З метою привабливості та більшої кількості відвідувачів екологічну стежку необхідно оформити. На ній встановлюються
інформаційні щити і аншлаги, використовуються тексти або
знаки, серед яких загальний покажчик і схема стежки; правила
поведінки в природі; відомості про окремі природні об’єкти і
явища; екологічні знаки і покажчики.
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Ще однією із доріг на природі є просіка — вузька смуга,
яку прорубують у лісі при здійсненні топографічних зйомок,
геологічних розвідок, прокладці ліній електропередач, доріг,
трубопроводів тощо. Лісова стежка — це вузька ґрунтова протоптана доріжка без спеціального покриття, призначена для
ходіння відвідувачів, збирання ягід та грибів, занять спортом,
тощо.
Мисливство та мисливські угіддя

Чайка В. М.

Мисливство з давніх давен було поширеним у українців.
В Україні мешкає багато видів мисливських тварин, які становлять важливий державний ресурс. Серед птахів основу складали дикі качки, а серед ссавців — заєць-русак, лось, дикий
кабан, козуля та благородний олень.
На кінець 90-х років ХХ ст. ресурси всіх мисливських тварин
дуже скоротилися, а біомаса основних промислових видів зменшилася більш ніж в 1,5 рази. Причиною цього стало виснаження
ресурсів через браконьєрство, яке набуло великого розмаху ще
під час розпаду СРСР та триває дотепер. Але зазначене скорочення багатьох популяцій розпочалося ще раніше, особливо це
стосується водоплавних птахів, основні місця гніздовання яких
постраждали від будівництва чисельних ГЕС, осушення боліт та
господарського освоєння заплав.
Значного негативного впливу зазнали також угруповання
польової дичини (русак, перепілка та сіра куріпка), велика кількість яких гине під час інтенсивного механізованого обробітку
ґрунту, від застосування мінеральних добрив та пестицидів.
Але найбільш суттєве значення у процесі скорочення багатьох
видів належить трансформації природних ландшафтів в агроценози, яка відбулася на всьому просторі країни.
Мисливство —то спеціальне використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у
стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах
у межах мисливських угідь.
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Це поняття нерідко неправомірно ототожнюють з поняттям
«полювання», що не є одним і тим самим. Законодавство визначає полювання як дії людини, спрямовані на вистежування,
переслідування з метою добування і саме добування (відстріл,
відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах. Полювання,
на відміну від мисливства може носити ритуальний характер,
але характер розваги.
За даними Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, станом на 31 липня 2018 року у власності
громадян України перебували 892 854 одиниці вогнепальної
мисливської нарізної та гладкоствольної зброї1. Такі цифри фактично коливаються навколо 800—900 тисяч протягом останніх
5—7 років.
Мисливство та ведення мисливського господарства відбувається на спеціально відведених ділянках суші та водного
простору, які передані для цього належним чином і називаються мисливськими угіддями.
Мисливські угіддя

Чайка В. М.

Основним заходом із збереження та відновлення природного ресурсу мисливських тварин є створення мисливських
угідь. Головною запорукою стабільної життєдіяльності основних видів мисливських звірів та птахів є забезпечення на
територіях їх проживання оптимальних кормових та захисних
умов. Основним гарантом такої стабільності виступають природні якості мисливських угідь — у місцях, де дикі тварини виводять своє потомство, харчуються, відпочивають, тобто проживають нормально.
Висока щільність окремих видів мисливської фауни в господарстві приносить, як відомо, значну шкоду лісовим насадженням та сільськогосподарським культурам. Мисливське господарство в результаті цього вступає в протиріччя з лісовим і сіль1
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ським господарством. Для запобігання цих протиріч і зведення
до мінімуму заподіяних тваринами збитків визначається оптимальна щільність певного виду тварин, яка регулюється завдяки
мисливсько-господарчій діяльності. Законодавчо затверджено
«Порядок проведення упорядкування мисливських угідь», який
установлює основні нормативи, що необхідні для науково обґрунтованої оцінки та інвентаризації типів мисливських угідь,
видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин,
розроблення (з урахуванням природних та економічних умов)
режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення
мисливських тварин, збереження та поліпшення стану угідь. Вимоги Порядку є обов’язковими для користувачів мисливських
угідь, а також організацій, що проводять їх упорядкування.
Треба зазначити, що мисливські угіддя — в певному сенсі,
режимна територія. Охороною і збереженням тваринного світу
в мисливських угіддях опікується мисливсько-єгерська служба.
Межі мисливських угідь на кордоні вздовж доріг означені відповідними транспарантами. Перебування в мисливських угіддях
регулюється Законодавством. Так, наприклад, при знаходженні в мисливських угіддях, у тому числі на лісових або польових
дорогах, або на дорогах загального користування з будь-якою
стрілецькою зброєю або з капканами і іншими знаряддями добування звірів і птахів, чи з собаками або іншими хижими тваринами, або з продукцією полювання, а також при транспортуванні, переробці, реалізації мисливських тварин чи їх частин
або продукції, в тому числі переробленої в таксидермічних майстернях або цехах, або знарядь добування мисливських тварин,
на вимогу осіб, що здійснюють контроль в галузі охорони і використання тваринного світу, передавати для перевірки документи на право полювання, стрілецьку зброю або інші знаряддя
добування звірів і птахів, продукцію полювання для здійснення перевірки, а також надавати можливість проведення огляду транспортних засобів. Під час мисливського сезону допуск
собак мисливських порід, ловчих тварин в мисливські угіддя
здійснюється за письмовим дозволом користувача цих угідь
із зазначенням в ньому місця, строку і мети допуску їх в угіддя.
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Червона книга України

Легенький М. І.

Червона книга України — анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів і підвидів, що знаходяться під загрозою
зникнення на території України та підлягають охороні. До цієї
книги заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального
шельфу та виняткової (морської) економічної зони.
Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин
поділяються на зниклі, зниклі в природі (але збереглися у спеціально створених умовах), зникаючі, вразливі, рідкісні, не
оцінені та недостатньо відомі (не можна віднести до жодної
із зазначених категорій через відсутність необхідної повної і
достовірної інформації) і підлягають особливій охороні по всій
території України.
До них віднесені, наприклад, 87 видів птахів (у попередній
було на 20 менше), такі тварини, як зубр, рись, ведмідь бурий,
їжак вухатий, горностай, видра річкова, корсак та інші, всього
68 видів (Червона книга 2009 року, третє видання). До Червоної книги 2009 року внесені також 826 видів рослин та грибів.
Збирання грибів та ягід

Гайченко В. А.

Гриби людина споживає у їжу з давніх часів. Відомо понад
200 видів їстівних грибів, але найпопулярнішими є бiлi гриби,
красноголовці (підосичники), підберезовики (бабки), маслюки,
польський гриб, опеньки, грузді, лисичка справжня, дощовик,
сироїжка зелена (товстуха) та iн. На жаль, в тих самих місцях
зростають неїстівні і отруйні гриби, що становить суттєву небезпеку. Це — гнойовик, бліда поганка, чортів гриб, гірчичний
гриб, мухомор червоний, мухомор білий, мухомор смердючий, дощовик несправжній, сироїжка блювотна, опеньок сірчано-жовтий, рядовка тигриста.
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Відправлятися на пошуки грибів можна тоді, якщо ви дійсно добре знайомі з видами грибів і здатні з легкістю відрізнити
печериці від дощовиків, а поганку від сироїжки. Якщо є сумнів
в тому, що це за гриб, краще його не брати. Є отруйні гриби
дуже схожі на їстівні: чортів гриб і білий гриб; бліда поганка і
сироїжка, бліда поганка і зеленуха, білий мухомор та печериця, смердючий мухомор та печериця тощо.
Не можна збирати гриби вздовж автомобільних трас, або в
безпосередній близькості від мегаполісу, вони можуть містити
солі важких металів та інші небезпечні для здоров’я речовини.
Під час грибного полювання не залишайте дітей без нагляду і ні в якому разі не дозволяйте їм пробувати на смак сирі
гриби і ягоди.
Не висмикуйте гриби з землі, краще зрізати їх ножем або
викручувати так, щоб не пошкодити грибницю.
Найкраще використовувати для збору плетені кошики або
торбинки з натурального матеріалу. Перш ніж відправити гриб
до кошика, уважно огляньте його з усіх боків. Гриб повинен
бути без червоточини, зі світлим, але не білим, кольором пластинок і цілою ніжкою. Прийшовши додому переберіть гриби,
ще раз уважно перегляньте кожен з них, почистіть і відваріть,
воду необхідно злити, а гриби законсервувати або піддати подальшій термічній обробці.
Як і під час збирання грибів, збираючи дикорослі ягоди, необхідно пам’ятати закон або правило — ніколи не збирайте незнайомі. Найбільш популярними і відомими ягодами є суниця,
дика смородина, лісова малина, костяниця, лохина, брусниця,
чорниця, буяхи, шипшина, обліпиха, ожина, барбарис, чорна і
біла шовковиця, чорна бузина, морошка.
Дозвіл на вирубку лісу

Бережняк Є. М., Боровська І. А.

Використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку загального і спеціального використання.
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Правове регулювання щодо надання спеціальних дозволів
на використання лісових ресурсів (лісорубного квитка або лісового квитка) регламентується Лісовим кодексом України, Законами України від 6 вересня 2005 року «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», від 19 травня 2011 року
«Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
Умови і механізм спеціального використання лісових ресурсів —заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування, другорядних лісових матеріалів, побічних
лісових користувань, використання корисних властивостей лісів регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від
23 травня 2007 року № 761 «Про врегулювання питань щодо
спеціального використання лісових ресурсів», якою затверджений Порядок спеціального використання лісових ресурсів та Порядок видачі спеціальних дозволів на використання
лісових ресурсів.
Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на
підставі якого:
— здійснюється спеціальне використання лісових ре
сурсів;
— ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини
та інших продуктів лісу, встановлюються строки здійснення лісових користувань та вивезення заготовленої продукції, строки і способи очищення лісосік від порубкових
решток, а також облік природного поновлення лісу, що
підлягає збереженню;
— ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів.
Лісорубний квиток видається органом виконавчої влади з
питань лісового господарства Автономної Республіки Крим,
територіальними органами Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентства) на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування на підставі затвердженої в установленому порядку розрахункової лісосіки.
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З метою вирубування дерев у лісі необхідно мати спеціальний дозвіл на проведення такого роду робіт. Лісорубний
або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів,
проводиться облік дозволених до відпуску запасів деревини
та інших продуктів лісу, встановлюються строки здійснення лісових користувань та вивезення заготовленої продукції, строки і способи очищення лісосік від порубкових решток, а також
облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню,
а також ведеться облік плати, нарахованої за використання
лісових ресурсів.
Для видачі лісорубного квитка власник лісів або постійний
лісокористувач подає такі документи: заявку на використання
лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування, відомість чергової лісосіки, польову перелікову відомість, переліково-оцінювальну відомість, карту технологічного
процесу розробки лісосіки, план лісосіки.
Допускається оформлення лісорубного квитка протягом
місяця від початку рубки для дерев, що загрожують падінням
на лінії зв’язку, електромережі, інші інженерні споруди або під
час ліквідації аварій на цих об’єктах, дерев під час вирубування візирів для проведення вишукувальних робіт і наукових
досліджень, відведення лісосік, лісовпорядкування, гасіння лісових пожеж, очищення і ремонту лісоосушувальних систем,
проведення аварійно-рятувальних робіт, розчищення судноплавних шляхів.
Органи Державного агентства лісових ресурсів мають право проводити за згодою постійного лісокористувача заміну переданих за лісорубними квитками лісосік головного користування, в тому числі розпочатих рубкою, відведених у здорових
деревостанах, на лісосіки у пошкоджених стихією, хворобами
і шкідниками лісу деревостанах. У виняткових випадках (стихія або інші випадки, що унеможливлюють спеціальне використання лісових ресурсів) Державне агентство лісових ресурсів
за поданням його органів може дозволити заміну недоступних
лісосік на інші (в межах розрахункової лісосіки). Також лісовий
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квиток видається власником лісів або постійним лісокористувачем для заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, використання корисних
властивостей лісів на умовах короткострокового тимчасового користування.
Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань (у
межах території та об’єктів природно-заповідного фонду —
за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та територіальних органів Міністерства екології і природних ресурсів). Для
видачі лісового квитка підприємства, установи, організації і
громадяни подають заявку на використання лісових ресурсів. Передача лісового квитка іншому лісокористувачеві може
здійснюватися власником лісів або постійним лісокористувачем, які видали квиток, на підставі письмової заяви. Відмітка
про передачу лісового квитка робиться в усіх його примірниках. З моменту видачі лісорубного або лісового квитка виділені лісокористувачеві лісові ділянки (лісосіки) здаються під
його охорону.
Рішення про видачу, відмову у видачі лісорубного або лісового квитка приймається у строки, встановлені законом.
Лісорубний або лісовий квиток може бути анульований за рішенням органів Державного агентства лісових ресурсів, власників лісів або постійних лісокористувачів, які видали квиток,
відповідно до закону. Бланки лісорубного або лісового квитка є документами суворої звітності, які виготовляються у встановленому порядку. Строк зберігання виданого лісорубного
або лісового квитка — 10 років. Загалом правила обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового
квитка затверджує Державне агентство лісових ресурсів за
погодженням з Міністерством екології і природних ресурсів
та Міністерством фінансів.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
спеціального дозволу є:
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— прийняття в установленому порядку рішення про зміну
поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові
ділянки, виділені для спеціального використання лісових
ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових
ділянок;
— прийняття рішення щодо припинення діяльності лісокористувача;
— невстановлення лімітів використання лісових ресурсів
або їх перевищення;
— недотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів;
— результати оцінки впливу на довкілля.
Відповідно до ст. 69 Лісового кодексу України рішення про
видачу або відмову у видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів приймається протягом одного місяця з
дня подання документів власником лісу або лісокористувачем.
Глобальне потепління, парниковий ефект
та кіотський протокол

Легенький М. І., Левченко К. Б.
Довкілля — те, на що перетворюється природа, якщо її не оберігати.
Невідомий автор
Світ достатньо великий, щоб задовольнити потреби будь-якої людини, але занадто малий, щоб задовольнити людську жадібність.
Махатма Ганді

Глобальне потепління — поступове підвищення температури поверхні Землі. В свою чергу причиною глобального потепління є парниковий ефект, пов’язаний із збільшенням викидів так званих парникових газів. Парникові гази є одним з
основних чинників зміни клімату в планетарному масштабі, і
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перш за все потепління, яке супроводжується таїнням льоду в
Арктиці та Антарктиці і як наслідок — зменшенням льодової
«шапки» планети, підвищенням рівня світового океану, збільшенням площі пустель тощо. Найбільший внесок у зміну клімату вносить вуглекислий газ, потім йдуть метан, галоїдвуглероди і закис азоту, які є продуктами людської життєдіяльності.
Організація Об’єднаних Націй ініціювала розробку та прийняття низки міжнародних договорів, дотримання та виконання яких спрямовано на уповільнення негативних кліматичних
змін. Серед них найбільш відомим документом є Кіотський
протокол.
Кіотський протокол — додатковий документ до Рамкової
конвенції ООН зі змін клімату, підписаної 1992 року, міжнародна угода (1997 р.) про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав
би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Він Ратифікований усіма промислово розвинутими
країнами, окрім США, які є одним з найбільших забрудників навколишнього середовища. Ідея протоколу — стабілізація викидів парникових газів на рівні 1990 року. З 2020 року на зміну
Кіотському протоколу має прийти Паризька кліматична угода,
яка вступила в дію 4 листопада 2016.
Україна продає свою квоту на викиди парникових газів іншим країнам.
Сміття та його сортування

Наумовська О. І.
Не існує демократичного чи республіканського способу прибирання
сміття з вулиць.
Фіорелло Ла Гардіа

Сміття (відходи) — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають
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подальшого використання за місцем утворення чи виявлення
та яких їх власник позбувається, має намір або повинен по
збутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи). Відходи також є об’єктом права власності (Ст. 8 Закону
про Відходи). Право власності на відходи може переходити від
однієї особи до іншої.
Відходи, що утворюються внаслідок виробничої діяльності,
називаються промисловими (техногенними).
Відходи, що утворюються у сфері споживання людини, належать до побутових.
До відходів належать (згідно класифікатора відходів ДК 005-96):
— залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо,
утворені в процесі виробництва продукції або виконання робіт і втратили цілком або частково вихідні споживчі
властивості (відходи виробництва);
— розкривні і супутні гірничі породи, що видобуваються у
процесі розроблення родовищ корисних копалин;
— залишкові продукти збагачення та інших видів первинної
обробки сировини (шлам, пил, відсіви тощо);
— новоутворені речовини та їх суміші, утворені в термічних, хімічних та інших процесах і які не є метою даного
виробництва (шлак, зола, кубові залишки, інші тверді та
пастоподібні утворення, а також рідини та аерозолі);
— залишкові продукти сільськогосподарського виробниц
тва (у т. ч. тваринництва), лісівництва і лісозаготівель;
— бракована, некондиційна продукція усіх видів економічної діяльності або продукція, що забруднена небезпечними речовинами і не придатна до використання;
— неідентифікована продукція, застосування (експлуатація) або вживання якої може спричинити непередбачені
наслідки, у т. ч. мінеральні добрива, отрутохімікати, інші
речовини;
— зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані, фізично або морально зношені вироби та матеріа340

ли, які втратили свої споживчі властивості (відходи споживання);
— залишки продуктів харчування, побутових речей, пакувальних матеріалів тощо (побутові відходи);
— осади очисних промислових споруд, споруд комунальних та інших служб;
— залишки від медичного та ветеринарного обслуговування, медико-біологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості, аптечної справи;
— залишкові продукти усіх інших видів діяльності підприємств, установ, організацій і населення;
— матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі,
встановлені чинними нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається (радіоактивні відходи).
Сортування сміття (відходів) — процес, при якому відходи
поділяються на різні групи. Сортування відходів може відбуватися вручну в побуті за допомогою схеми роздільного збору,
або автоматично розділятись в місцях відновлення матеріалів,
або системах механічного біологічного очищення. Сортування
відходів також відбувається у місцях переробки сміття.
Розділення (сегрегація) відходів — поділ відходів на сухі та
вологі. Сухі відходи включають папір, картон, скло, бляшанки
тощо. Вологі відходи, в свою чергу, включають органічні відходи, такі як шкірки від овочів, залишки їжі і т. д.
Значення кольорів сміттєвих контейнерів.
Зелений колір — скло і склобій. У більшості випадків прозоре скло і кольорове скло мають бути розділені. Нові скляні
ємності можуть бути виготовлені з переробленого скла. Кераміка, загартоване скло, або вогнетривке скло, дзеркала, шибки і лампочки не повинні бути включені в скляні відходи, а повинні бути утилізованими разом з великогабаритним сміттям
на території розміщення контейнерів.
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Синій або жовтий кольори — папір та картон. Паперові серветки, кухонні рушники, наклейки, коробки від соку, копіювальний папір і шпалери, брудний або промаслений папір і
целофанові пакети не є вторинною сировиною як папір, тому
повинні зберігатися окремо і бути поміщені у визначений пакет для невідсортованих відходів.
Помаранчевий колір — PMD (Plastic or Metal and Drink
cartons) відходи: упаковка із пластику або металу та коробки
з-під напоїв використовуються у переробці для виготовлення
нових упаковок, текстильних волокон і т. д. Обгортки з масла, пластикові склянки (наприклад, скляночки з-під йогурту),
упаковки для небезпечних і отруйних продуктів, пластикові
пакети і з алюмінієвої фольги не повинні бути включені у відходи PMD.
Чорний колір — органічні відходи: овочі, фрукти, садові
відходи, обрізки, трава і листя можуть бути компостовані. Ці
відходи можуть бути зібрані на територіях приватних будинків, їх легко компостувати самостійно або віднести відходи до
місця розміщення контейнерів. Деревина, що використовується для будівництва, деревне вугілля та мушлі мідій не придатні
для компостування.
Коричневий колір —акумуляторні батареї, які повинні зберігатися в багатьох збірних BEBAT ящиках в супермаркетах, на
АЗС та ін. Автомобільні акумулятори можуть бути принесені
до контейнерних стоянок або до станцій технічного обслуговування автомобілів.
Багаторазовий текстиль: одяг, взуття, постільна білизна та
аналогічні зібрані у вашому будинку речі повинні бути зібрані
на контейнерній стоянці в текстильних контейнерах або віднесені до центру переробки.
Викинуті електричні та електронні прилади: холодильники,
телевізори, комп’ютери, пральні машини тощо можуть бути передані безкоштовно на контейнерну стоянку або, як вживані,
бути використані тими людьми, хто їх потребує.
Червоний колір — малонебезпечні відходи або невеликі
хімічні відходи: шприци, люмінесцентні лампи, мийні засоби,
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косметика, фарби і лаки, відпрацьовані масла, пестициди і подібні шкідливі для здоров’я і навколишнього середовища речовини. Вони повинні бути зібрані окремо.
Переробка сміття та відповідальність за розкидання
сміття

Наумовська О. І.
Якщо наше покоління не зробить
неможливе, нас очікує немислиме.
Петра Келлі

Переробка сміття (відходів) (також: вторинна переробка,
ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) — здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властиво
стей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного
зберігання, перевезення, утилізації чи видалення, повторне
використання або повернення в обіг відходів виробництва чи
побутового сміття.
Переробку (утилізацію) сміття поділяють на три різновиди:
первинну, вторинну та змішану. Під первинною утилізацією
розуміють використання відходів у різних галузях народного
господарства без попередньої глибокої фізико-хімічної переробки; під вторинною — використання продуктів спеціальної
переробки відходів. У результаті процесів вторинної утилізації утворюються продукти іншого складу, ніж вихідні відходи.
Утилізація змішаного типу включає як первинну, так і вторинну утилізацію.
Первинна утилізація відходів. Цей вид утилізації найчастіше використовують у промисловості будівельних матеріалів. У первинну утилізацію можуть залучати відходи пластмас.
Їх можна після сортування переплавляти у вироби або використовувати як наповнювач легких бетонів. Не підлягають первинній утилізації небезпечні відходи, що містять ртуть, кадмій,
свинець і цінні метали. У цьому випадку відходи перед утилі343

зацією розділяють на фракції, що фактично і є вторинною утилізацією.
Вторинна утилізація відходів. При такій утилізації відходи піддають глибокій переробці. Це в першу чергу стосується органічних лакофарбових матеріалів і деревних відходів,
смол, клеїв і концентрованих стічних вод, які можна переробити в товарні розчинники, мурашину або оцтову кислоти та ін.
Відповідальність передбачається за:
— викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;
— скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об’єкти та у системи каналізації;
— розміщення відходів на територіях несанкціонованих
сміттязвалищ;
— утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
— тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками.
Платниками збору є суб’єкти господарювання незалежно
від форм власності, юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності; бюджетні, громадські
та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, які зареєстровані в Україні, або нерезиденти, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, громадяни, які
здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і
скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.
Об’єктами обчислення збору є:
— для стаціонарних джерел забруднення — обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
або скидаються безпосередньо у водний об’єкт, та обсяги
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відходів, що розміщуються у спеціально відведених для
цього місцях чи на об’єктах;
— для пересувних джерел забруднення — обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення
яких утворюються забруднюючі речовини.
Обсяги стягнення плати за незаконне викидання сміття передбачено переліком порушень, за які настає відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розділ 15.
КОНСТИТУЦIЙНI ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ
I ГРОМАДЯНИНА. ПОДАТКИ
Конституційні обов’язки людини i громадянина

Терещенко Л. В.

Конституційні обов’язки — це закріплені в нормах конституції міри належної поведінки суб’єктів конституційно-правових відносин.
Відтворюючи ч. 1 ст. 29 загальної декларації прав людини, ст. 23 Конституції України встановлює, що «кожна людина...
Має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується
вільний і всебічний розвиток її особистості».
До обов’язків людини в Україні належать:
1) обов’язок неухильно додержуватися Конституції України
та законів України (ст. 68 Конституції України). При виконанні
цього обов’язку особа повинна дотримуватися і підзаконних
актів, і актів органів місцевого самоврядування. Цей обов’язок конкретизується в низці конституційних заборон, передбачених статтями 13, 17, 19, 23, 24, 37, 41, 55, 126 Конституції
України;
2) обов’язок не посягати на права і свободи, честь і гідність
інших людей (ч. 1 ст. 68 Конституції України). Цей обов’язок
деталізується у статтях 24, 27, 28, 32, 41, 43, 44, 47, 54, 64 Конституції України.
Частина 2 ст. 68 Конституції України містить норму про те,
що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. На думку дослідників цієї проблеми, зазначена норма
не є обов’язком, а має логічне продовження в контексті поло346

ження ч. 1 ст. 57 Конституції про гарантування кожному знати
свої права і обов’язки;
3) відповідно до ст. 51 Конституції України 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. Зміст цих
обов’язків деталізується в Сімейному кодексі України;
4) обов’язок отримати повну загальну середню освіту, який
випливає з ч. 2 ст. 53 Конституції України. Ухилення батьків або
осіб, що їх замінюють, від обов’язку забезпечення необхідних
умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне
адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України;
5) обов’язок не заподіювати шкоду природі, культурній
спадщині, відшкодовувати завдані збитки (ст. 66 Конституції
України);
6) обов’язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67 Конституції України).
Обов’язком громадян України (окрім зазначених вище
обов’язків людини) є також захист вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України, шанування її державних
символів (ст. 65 Конституції України).

Податкове законодавство

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Дивний парадокс: громадяни
набагато охочіше жертвують своїм
життям, ніж своїми грошима.
Ален

Податкове законодавство — містить досить широке коло
нормативних актів, що регулюють оподаткування. Згідно зі
ст. 3 «Податкове законодавство України» Податкового кодексу України податкове законодавство України складається з:
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Конституції України; Податкового кодексу України; Митного
кодексу та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі — законами з питань митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України та якими регулюються
питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання Податкового кодексу України і
законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з
питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами,
встановленими Податковим кодексом України.
Термін «законодавство» досить широко використовується в основному в значенні сукупності законів та інших нормативно-правових актів, що регламентують ту чи іншу сферу
суспільних відносин і є джерелами певних галузей права. Цей
термін без визначення його змісту використовує й Конституція України. У законах, залежно від важливості та специфіки
врегульованих суспільних відносин, цей термін вживається
в різних значеннях: в одних маються на увазі лише закони,
в інших у поняття «законодавство» включаються як закони
та інші акти Верховної Ради України, так і акти Президента
України, Кабінету Міністрів України, а в деяких випадках — і
нормативно-правові акти центральних органів виконавчої
влади. Частиною національного законодавства відповідно
до ст. 9 Конституції України є також чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України. Укладення міжнародних договорів, що суперечать
Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Таким чином, поняття «законодавство» охоплює закони України; чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; постанови Верховної Ради України; укази
Президента України; декрети і постанови Кабінету Міністрів
України, прийняті в межах їхніх повноважень і відповідно до
Конституції та законів України.
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Основні засади податкового законодавства

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Головна наша біда в тому,
що мало не кожен намагається сказати: «Головна наша біда
в тому»...
Сінклер Льюїс

Насамперед йдеться про принцип регулювання податкових
відносин законом. Ч. 2 ст. 92 Конституції України прямо закріплює виключне повноваження Верховної Ради України на запровадження податків: їх установлює лише закон.
Зазначений принцип є конституційним для більшості правових демократичних держав. Наприклад, у Німеччині його називають конституційно-правовим застереженням. Він має подвійну функцію: як норма щодо компетенції — забезпечує право
кінцевого рішення законодавця як основне право громадянина — надає свободу і гарантує її. Вимоги щодо законодавчого
встановлення податків містяться в конституціях Франції (ст. 34),
Іспанії (ст. 133), Греції (ст. 78), Бельгії (ст. 170) та ін. У зарубіжній
практиці судочинства цей принцип поширюється на випадки не
лише встановлення нових податків, а й скасування попередніх.
Наприклад, у постанові від 19.03.1993 р. № 5-П Конституційний
Суд Російської Федерації дійшов висновку, що «скасувати податок, збільшити або знизити його ставку має право лише законодавчий орган і лише закон, оскільки зміна податкового законодавства підзаконними актами не допускається».
Разом з тим, законодавство більшості країн світу, зокрема й України, не дозволяє використовувати у фіскальній сфері інструменти безпосередньої демократії. Так, Конституція
України у ст. 74 прямо забороняє референдум щодо законопроєктів із питань податків. У багатьох державах така вимога
не обмежується податками, а поширюється на всі обов’язкові
платежі. Наприклад, у § 28/ С Конституції Угорської Республіки
закріплено, що не можна проводити всенародного голосування з приводу видів податків, зборів, мита, а також змісту законів щодо централізованих умов справляння місцевих податків.
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Найбільш принципові положення, що регулюють основи
оподаткування, закріплюються на конституційному рівні (повноваження органів державної влади та управління, загальні
принципи оподаткування і т. д.). У деяких випадках приймаються спеціальні конституційні та органічні закони — Закон ФРН
про фінансову допомогу Федерації і земель 1969 р.; Конституційний закон про фінанси, що визначає компетенцію Федерації і земель Австрії у сфері податків; Органічний закон 1979 р.
про статус автономії Країни Басків (Іспанія), розділ ІІІ якого
повністю розглядає фінансові питання. Законодавчі акти інших галузей права в основному стосуються або деяких аспектів податків, або додаткових ознак, що характеризують правовий механізм окремого податку чи збору. Водночас навряд чи
безумовним є подібне положення Податкового кодексу України. Коли йдеться про склад податкового законодавства, то
зрозуміло, що його мають становити цілісні акти, а не окремі
витяги (статті або розділи) із них. Конституція України містить
низку норм-принципів, що визначають фундамент законодавчого впливу на податкові відносини і містять приписи, на які
має спиратися все податкове законодавство. Проте, це не дає
підстав визначити Конституцію України як податковий закон.
Саме тому слід ураховувати, що в регулюванні податкових відносин беруть участь лише деякі статті Конституції України.
Податковий кодекс України виступає головним законодавчим актом, що регулює відносини оподаткування, податкову
систему в цілому, її основи, елементи правового механізму податку. В цьому акті поєднуються матеріальні та процесуальні
сторони регулювання податкової системи, всі аспекти справляння податків та зборів.
До нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та
на виконання Податкового кодексу України і законів з питань
митної справи, належать як закони (крім законів з питань митної справи), так і підзаконні нормативно-правові акти. Згідно зі ст. 117 Конституції України Кабінет Міністрів України в
межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження,
що є обов’язковими до виконання. На підставі цих норматив350

но-правових актів реалізуються повноваження Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики
(фінансової, цінової, інвестиційної та податкової), виконання
Конституції і законів України, актів Президента України.
Певними повноваженнями наділені органи місцевого само
врядування у сфері оподаткування. Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є поряд з іншими
складовими доходи місцевих бюджетів, що надходять в управління місцевих рад. Територіальні громади безпосередньо або
через утворені ними органи місцевого самоврядування встановлюють місцеві податки та збори відповідно до закону. Повноваження місцевих рад у галузі оподаткування деталізує Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Загальнодержавні податки і збори

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Той, хто не знає меж своїм
бажанням, ніколи не стане доб
рим громадянином.
В. Сухомлинський
Насправді, питання про податки є питанням про державу.
П. Ж. Прудон

Держава визначає необхідні податки, зумовлені реальними потребами суспільства. Загальнодержавні податки і збори — податки та збори, що встановлені Податковим кодексом України та є обов’язковими до сплати на усій території
України, крім випадків, передбачених податковим законодавством. До них відносяться: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану
вартість; акцизний податок; екологічний податок; плата за
користування надрами; плата за землю (фізичні особи); державне мито; рентна плата.
351

Місцеві податки

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Найбільш задоволених громадян має та держава, яка створює ілюзію, нібито всі вони —
маленькі королі.
В. Швебель

Місцеве оподаткування є складовою частиною системи оподаткування. Фінансування виробничої та соціальної інфраструктур, підготовка та перепідготовка робочої сили, комунально-побутового обслуговування здійснюються переважно через місцеві органи самоврядування. Місцева податкова система включає
певні види доходів місцевих органів самоврядування: а) місцеві
податки, що сформовані та закріплюються на державному рівні
(податок на землю, податок з доходів фізичних осіб). Цей вид податків формує основу місцевих бюджетів, вони повинні регулюватися на державному рівні, їх кошти мають повністю надходити
в місцеві бюджети; б) місцеві податки, сформовані на місцевому рівні (туристичний збір, єдиний податок тощо). Такі податки
регулюються на місцях з метою управління дефіцитом місцевих
бюджетів; в) місцеві податки, сформовані як відрахування від
державних податків (частка податку на додану вартість, частка
податку на прибуток, частка акцизного податку). Ці податки та
їх частки регулюються на державному рівні; г) місцеві неподаткові доходи (пеня, ліцензійні збори) також поповнюють доходи
і відображають фіскальну функцію.
До місцевих податків належать:
1) податок на майно;
2) єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
1) збір за місця для паркування транспортних засобів;
2) туристичний збір.
Місцеві ради обов’язково встановлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та
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збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
та одночасно вирішують питання щодо встановлення збору за
місця для паркування транспортних засобів та туристичного
збору. Встановлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом України, забороняється. Місцеві
податки та збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.
Податок на прибуток підприємств

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Податки — найпростіший відомий суспільству важіль для керування соціальними імпульсами.
Морріс Ернст

При визначенні платників податку застосовано критерій
резиденства, що є традиційним. Платниками податку на прибуток підприємств із числа резидентів (юридичні особи та їх
відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність
відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як
на її території, так і за її межами) є: 1) суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність
як на території України, так і за її межами, окрім неприбуткових
підприємств, установ та організацій, а також юридичних осіб,
що обрали спрощену систему оподаткування обліку та звітності; 2) Національний банк України здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно до Закону України «Про
Національний банк України». Цікаво, що у ст. 72 Закону України
«Про Національний банк України» на Національний банк покладений обов’язок сплачувати податки відповідно до законів
України з питань оподаткування. Таким чином, норми Податкового кодексу України та зазначеного закону мають взаємні
бланкетні норми; 3) управитель фонду операцій з нерухомістю,
який здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо операцій і ре353

зультатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється
таким управителем через фонд. Управитель — фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами.
Визначення ставки податку здійснено шляхом встановлення базової ставки у 18 % та додаткової ставки податку на дохід, залежно від виду діяльності. Помилковим видається шлях,
коли правова регламентація податку на прибуток підприємств
допускає встановлення ставки на дохід, що застосовується одночасно із базовою ставкою. Під час провадження страхової
діяльності юридичних осіб — резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах: 0 та 3 % (залежно від різновиду договору страхування). Ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків застосовуються до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб
із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України. Під час провадження букмекерської діяльності, діяльності з випуску та
проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно зі ставкою податку на прибуток ставка податку на дохід встановлюється у розмірі: 10 % від доходу, отриманого від
діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з
використанням гральних автоматів; 18 % від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі
казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених
виплат гравцю.
Податок на доходи фізичних осіб

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Найбільш незбагненне у цьому
світі — податкова шкала.
Альберт Ейнштейн

Найважливішим видом податків з фізичних осіб, характерним для будь-якої податкової системи, є податок на доходи фі354

зичних осіб. Сплата цього обов’язкового платежу здійснюється
на підставі розділу 4 Податкового кодексу України.
Платниками цього податку (суб’єктами оподаткування) згідно
з вищевказаним нормативно-правовим актом є фізичні особи:
1) резиденти, які отримують як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;
2) нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України, а також податковий агент. Не є
платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України і має дипломатичні
привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо
від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким
міжнародним договором іншої діяльності.
Об’єктом оподаткування резидента є: загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх
нарахування (виплати, надання); іноземні доходи — доходи
(прибуток), отримані з джерел за межами України. Об’єктом
оподаткування нерезидента є: загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;
доходи з джерела їх походження в Україні, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
З 1 січня 2016 р. змінено ставку податку на доходи фізичних осіб і складає вона 18 % до будь-якої суми доходів. Виняток становлять пенсіонери, що одержують понад три розміри
мінімальної заробітної платні. Щодо паливних доходів ставка
ПДФО складає 18 %, крім дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку
на прибуток. Для таких доходів залишається ставка 5 %.
Платники цього податку мають відповідні пільги. Платник
податку має право на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює
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— 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого
платника податку;
— 100 відсоткам суми пільги, — для платника податку, який
утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину;
— 150 відсоткам суми пільги, — для такого платника податку, який: а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або
опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; б) утримує дитину-інваліда — у розрахунку на
кожну таку дитину віком до 18 років; в) є особою, віднесеною
законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи; г) є учнем, студентом,
аспірантом, ординатором, ад’юнктом; д) є інвалідом І або ІІ групи, у тому числі з дитинства); е) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за
правозахисну діяльність, включаючи журналістів тощо;
— 200 відсоткам суми пільги, — для такого платника податку, який є: а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави
чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і
більше медалями «За відвагу»; б) учасником бойових дій під
час Другої світової війни або особою, яка в той час працювала
в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій
на території інших країн у період після Другої світової війни,
на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; в) колишнім в’язнем
концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під
час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою
чи реабілітованою тощо.
У випадку, якщо платник має право на одержання декількох
пільг, йому надається тільки одна, яка має найбільший розмір.
Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на
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користь платника податку. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є: а) податковий агент — для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні; б) платник
податку — для іноземних доходів та доходів, джерело виплати
яких належить особам, звільненим від обов’язків нарахування,
утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.
Податок на додану вартість

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Безпека і власність можуть
існувати лише в такій державі,
де податкова норма не змінюється щороку.
Наполеон

Податок на додану вартість — є одним з основних серед
податкових надходжень у дохідні частини бюджету. Це є основною причиною закріплення його за бюджетом держави.
Наприклад, в Україні надходження від ПДВ становлять 34 % від
загального обсягу доходів Державного бюджету.
Широке використання податку пов’язано із перевагами, що
стимулюють як державу, так і платника. Насамперед оподаткування видатків більш вигідно і державі, і платнику, ніж оподаткування доходів.
Платник податку — особа, зобов’язана утримувати і вносити
до бюджету податок, що сплачується покупцем, або особа, що
ввозить (пересилає) товари на митну територію України. Платники податку поділені на дві групи залежно від того, здійснюють
вони від свого імені виробничу або іншу підприємницьку діяльність на території України або ввозять («розмитнюють») в Україну товари як для власних, так і для виробничих потреб, з метою
реалізації у вільному обороті, а також на правах комісії, лізингу
та тимчасово. При цьому в обох випадках платниками є: суб’єкти
підприємницької діяльності; адвокати; міжнародні об’єднання
та організації; іноземні юридичні особи та громадяни.
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Згідно з п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платником податку визнається:
1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку;
2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;
3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію
України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, та на яку
покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до
Митного кодексу України, а також:
— особа, на яку покладається додержання вимог митних
режимів, що передбачають повне або часткове умовне
звільнення від оподаткування, у разі порушення таких
митних режимів, установлених митним законодавством;
— особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну території України, податкову пільгу не за цільовим призначенням або всупереч умовам чи цілям її
надання згідно із Податковим кодексом України, а також
будь-які інші особи, які використовують податкову пільгу, що для них не призначена;
4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором
про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
5) особа — управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських
операцій, пов’язаних з використанням майна, що одержане в
управлінні за договорами управління майном;
6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним,
майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних
підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної визначеної суми опера358

цій із постачання товарів/послуг, а також незалежно від того,
який режим оподаткування використовує така особа згідно із
законодавством;
7) особа, яка уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, які
перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
8) особа — інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.
Об’єктом оподаткування, відповідно до ст. 185 Податкового
кодексу України, є операції платників податку з:
а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване
на митній території України, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику
(кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також із передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване
на митній території України;
в) ввезення товарів на митну територію України;
г) вивезення товарів за межі митної території України;
д) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів
і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
Відповідно до п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу України
ставки податку встановлюються від бази оподаткування у розмірах 20 %, 0 % та 7 %. Базовою є ставка 20 %.
За нульовою ставкою оподатковуються операції з:
1) вивезення товарів за межі митної території України (у режимах експорту, реекспорту, безмитної торгівлі або вільної
митної зони); 2) постачання товарів; 3) постачання послуг з
міжнародних перевезень пасажирів, багажу, вантажів заліз359

ничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним
транспортом; послуг, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для
виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території
України платником, що виконував такі роботи, або одержувачем-нерезидентом; послуг з обслуговування повітряних суден,
що виконують міжнародні рейси.
До категорії операцій, що оподатковуються за ставкою 7 %,
віднесено дві операції: 1) постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та
внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також
медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 2) постачання на митній території України та
ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених
для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на
проведення яких надано центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Платники податку зобов’язані подавати декларацію з ПДВ
в електронному вигляді. Кожна поставка товару (робіт, послуг) іншому платнику ПДВ має реєструватися в Єдиному реєстрі податкових накладних. Незареєстровані в Єдиному реєстрі податкові накладні не дають права покупцям-платникам
ПДВ на формування податкового кредиту. При цьому з 1 липня 2017 року паперові примірники податкових накладних не
є обов’язковими.
З метою недопущення неправомірного формування податкової вигоди з ПДВ в Україні діє система електронного адміністрування ПДВ. Принцип її дії полягає у тому що вимагає
авансові внески податку на рахунок платника в системі електронного адміністрування ПДВ у розмірі перевищення поточних податкових зобов’язань над ПДВ, що сплачений/нарахований при придбанні товарів (робіт, послуг) на момент виписки
податкової накладної. Крім того, за затвердженими Міністер360

ством фінансів України критеріями, реєстрація податкових накладних ризикових платників податків в єдиному реєстрі податкових накладних може бути заблокована.
Акцизнизний податок

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Збирати податків більше, ніж абсолютно необхідно, означає займатися узаконеним пограбуванням.
Калвін Кулідж

Акцизи являють собою непрямі податки на певні товари, що
включаються в ціну товару та оплачуються покупцями. Вони
встановлюються, як правило, на дефіцитну та високорентабельну продукцію та товари, що є монополією держави.
Відповідно до п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України, до кола платників акцизного податку належать: 1) особа,
яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини; 2) особа — суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари
(продукцію) на митну територію України; 3) фізична особа —
резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають
оподаткуванню, відповідно до митного законодавства; 4) особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію),
підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до
кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що
за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством
порядку; 5) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію),
що були ввезені на митну територію України із звільненням від
оподаткування до закінчення встановленого строку; 6) особа,
на яку покладається додержання вимог митних режимів, що
361

передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог; 7) особа, на яку покладається виконання умов
щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції),
на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів, у разі порушення таких умов; 8) особа, на яку при здійсненні операцій
з підакцизними товарами (продукцією), що не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних
товарів (продукції) в разі порушення таких умов; 9) особа —
суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів тощо.
Об’єктом оподаткування виступають операції з (підпункти
213.1.1—213.1.3 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу України):
1) реалізації вироблених в Україні товарів; 2) реалізації або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки,
своїм виробникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу; 3) ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції). Податок
сплачується під час митного оформлення таких товарів, за винятком алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 4) реалізації
конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів
(продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на
митну територію України із звільненням від оподаткування до
закінчення строку, визначеного законодавством тощо.
До підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби,
тютюн та промислові замінники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти
моторних палив, паливо моторне альтернативне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб
і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія.
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Через різну природу перелічених вище підакцизних товарів, база оподаткування, ставки податку, способи адміністрування акцизного податку істотно відрізняються. Невід’ємними елементами системи адміністрування акцизного податку в
Україні є акцизні марки, акцизні склади, різноманітні лічильники обліку підакцизних товарів/сировини, інститут податкового
векселя, Єдиний реєстр товарно-транспортних накладних на
переміщення спирту та алкогольних напоїв тощо.
Нині для Україні актуальне запровадження сучасних технологій адміністрування акцизного податку. Так, з 2015 року діє
система електронного адміністрування реалізації пального,
розглядаються питання запровадження електронних акцизних
марок на алкогольні напої та тютюнові вироби, осучаснюються засоби обліку та контролю за обігом підакцизних товарів.
Податок на майно

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Не варто позбавляти народ дійсно необхідного заради задоволення
вигаданих потреб держави.
Шарль Монтеск’є
Платник податків — роботодавець уряду.
Невідомий автор

Податок на майно складається з: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку;
плати за землю.
Правовий механізм податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, визначено ст. 266 Податкового кодексу
України. Так, платниками податку є фізичні та юридичні особи,
у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості.
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової
нерухомості, у тому числі його частка. Зміст поняття «об’єк363

ти житлової нерухомості» визначається у підп. 14.1.129 п. 14.1
ст. 14 Податкового кодексу України, відповідно до якого ними
є будівлі, віднесені відповідно з законодавством до житлового фонду, дачні та садові будинки. Будівлі — це земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або
сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, що утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин,
рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності (підп. 14.1.15 ст. 14 Податкового кодексу України).
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або
міської ради в залежності від місця розташування (зональності)
і типів таких об’єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує
3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування та зараховується до
відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості,
в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної
особи — платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на
60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому
числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності
платника податку квартири/квартир та житлового будинку/
будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
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Платники податку — фізичні особи сплачують податок за
податковим повідомленням-рішенням, які надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем
його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року,
що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Платники податку — юридичні особи зобов’язані самостійно визнати суму податку на майно, подавати податкову звітність та сплачувати його до місцевих бюджетів за місцем знаходження об’єкта нерухомості.
Транспортний податок. Його правовий механізм визначено ст. 267 Податкового кодексу України. Як платники цього
податку виступають фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить 750 розмірів МЗП, установленої законом на 1 січня податкового року. Ставка транспортного податку встановлюється з розрахунку на календарний
рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування. Обчислення суми податку з об’єкта
оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим
органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове
повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні
платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до
1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи
з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Платники податку — юридичні особи — самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем
реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, вста365

новленою нормами податкового законодавства, з розбивкою
річної суми рівними частками поквартально.
Транспортний податок сплачується: а) фізичними особами — протягом 6 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами — авансовими внес
ками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним
кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування та зараховується до відповідного бюджету згідно з бюджетним законодавством.
Податок на землю. В Конституції України закріплено: 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. Згідно зі ст. 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за землю є
земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до
закону. Підпунктом 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України визначено плату за землю як обов’язковий платіж у
складі податку на майно, що справляється у формі земельного
податку та орендної плати за земельні ділянки державної та
комунальної власності.
У розділі ХІІ Податкового кодексу України визначено коло
платників земельного податку, ставки податку, порядок його
обчислення та сплати, а також пільги окремим категоріям платників. Правова регламентація справляння плати за землю встановлюється також Законом України «Про оренду землі» від
6 жовтня 1998 р., однак уже з урахуванням положень ст. 288
«Орендна плата» Податкового кодексу України.
Відповідно до ст. 270 Податкового кодексу України об’єктами оподаткування земельним податком є: 1) земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні; 2) земельні
частки (паї), що перебувають у власності. Під земельною ділянкою розуміється частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (госпо366

дарським) призначенням та із визначеними щодо неї правами.
Одиницею нарахування податку, стосовно якої використовуються законодавчо закріплені ставки, є один гектар орних земель, сіножаті, пасовищ, багаторічних насаджень.
Відповідно до ст. 78 Земельного кодексу України право
власності на землю — це право володіти, користуватися та розпоряджатися земельними ділянками. Право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України,
Земельного кодексу України, а також інших законів, що видаються відповідно до них. Право користування землею складається із права постійного користування та права оренди земельних ділянок державної та комунальної власності.
Як об’єкт оподаткування визначаються також земельні частки (паї), що перебувають у власності. Форму сертифіката на
право на земельну частку (пай) затверджено постановою Кабінету Міністрів України. У ній зазначають розмір земельної
частки в умовних кадастрових гектарах без визначення меж у
натурі і вартість земельної частки (паю).
Категорії громадян, які звільняються від сплати
податку

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.

Від сплати податку звільняються соціально незахищені категорії громадян (інваліди першої і другої групи, фізичні особи,
які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється
на земельні ділянки за кожним видом використання у межах
граничних норм:

·

для ведення особистого селянського господарства — у
розмірі не більш як 2 гектари;
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·

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у
селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш
як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

·

для індивідуального дачного будівництва — не більш як
0,10 гектара;

·

для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як
0,01 гектара;

·

для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Крім того, від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі
земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
Де отримати інформацію про податкове
законодавство

Фещук А. П., Предборський В. А., Пашко Д. В.
Податки — це ціна, яку ми сплачуємо за можливість жити в цивілізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс-старший

Отримати інформацію про податкове законодавство
можна:
1. На загальнодоступному інформаційному ресурсі (ЗІР)
http://zir.sfs.gov.ua/, де містяться нормативні акти, відповіді
на актуальні питання, довідкова інформація.
2. Крім того, можна звернутися до контакт-центру ДФС і отримати відповідь за телефоном 0-800-501-007 (безкоштовно
зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів — за тарифами операторів мобільного зв’язку) або надіслати запитання/
повідомлення на електронну адресу idd@sfs.gov.ua.
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3. В ряді випадків можна отримати відповідь на запит про
публічну інформацію. Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі
виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Електронна адреса для подання запитів на публічну інформацію на сайті Державної фіскальної служби України —
publicinfo@sfs. gov. ua. Форма для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів
Державної фіскальної служби, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 4 травня 2018 року № 468 [Електрон
ний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/priymalnyagromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/formi-zapitu-nainformatsiyu/341876.html.

Розділ 16.
ГРОМАДЯНИ ТА ПОЛІЦІЯ.
СПІЛКУВАННЯ З ПОЛІЦЕЙСЬКИМ
Чернявський С. С., Костюк В. Л.
Держава може собі дозволити забути промашки своїх громадян, але
громадяни промашки своєї держави — ні.
В. Швебель
Все, що потрібно від уряду — це
попереджати злочини та стежити за
виконанням угод.
В. Д. Мелбурн

Повага до честі та гідності кожної особи, захист людини,
її життя, здоров’я, недоторканності і безпеки з чітким дотриманням прав і законних інтересів усіх членів суспільних відносин, виконання органами державної влади та їх працівниками
службових обов’язків виключно в правовому полі — це незмінна запорука розвитку та функціонування громадянського
суспільства, головними ознаками якого є високий рівень правосвідомості та правової культури громадян, професіоналізм
працівників правоохоронних органів.
Національна поліція України — це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. [«Про Національну поліцію» Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/580-19]
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Поліцейський здійснює свою діяльність відповідно до основоположних принципів, які закріплені в Конституції України, Законі України «Про Національну поліцію», інших законодавчих актах України, а також у Правилах етичної поведінки
поліцейських, зокрема:
— верховенства права;
— дотримання прав і свобод людини;
— законності;
— відкритості та прозорості;
— політичної нейтральності;
— взаємодії з населенням на засадах партнерства;
— безперервності;
— справедливості, неупередженості та рівності.
1. Під час виконання службових обов’язків поліцейський
повинен:
— неухильно дотримуватися положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;
— професійно виконувати свої службові обов’язки, діяти
лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначені Конституцією, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, міжнародними договорами України, а також Правилами етичної поведінки поліцейських;
— поважати і не порушувати права та свободи людини, до
яких, зокрема, відносяться права: на життя; на повагу до гідності; на свободу та особисту недоторканність; недоторканність
житла; на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх
поглядів і переконань; на свободу світогляду і віросповідання; володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; на
мирні зібрання; на свободу пересування, вільний вибір місця
проживання; інші права, які передбачені Конституцією та законами України, міжнародними договорами України;
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— у кожному окремому випадку обирати той захід з-поміж
заходів, передбачених законодавством України, застосування якого приведе до настання найменш негативних наслідків;
— виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо
та неупереджено ставитися до кожного, незважаючи на расову
чи національну приналежність, мову, стать, вік, віросповідання, політичні чи інші переконання, майновий стан, соціальне
походження чи статус, освіту, місце проживання, сексуальну
орієнтацію або іншу ознаку;
— поводитися стримано, доброзичливо, відкрито, уважно
і ввічливо, викликаючи в населення повагу до поліції і готовність співпрацювати;
— контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму настрою або дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та службову поведінку;
— мати охайний зовнішній вигляд, бути у встановленій формі одягу;
— дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати
використання ненормативної лексики;
— зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
— інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або
перебування на займаній посаді.
2. Під час виконання службових обов’язків поліцейському
заборонено:
— сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського
або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання;
— допускати будь-які привілеї чи обмеження за ознаками
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками;
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— використовувати будь-які предмети, на яких зображена
символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність, висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а
також використовувати службові повноваження в політичних
або особистих цілях;
— розголошувати та використовувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням
службових обов’язків, у тому числі після припинення служби в
поліції, крім випадків, визначених законом;
— знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак
(жетон), а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню за допомогою
технічних засобів, крім випадків, коли поліцейський виконує
службові обов’язки в режимі секретності в установленому законодавством України порядку;
— перебувати на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння, уживати тютюнові вироби
під час безпосереднього виконання службових обов’язків і в
невстановленому місці. [«Про затвердження Правил етичної
поведінки поліцейських» Наказ МВС України від 09.11.2016
№ 1179, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2016 р. за № 1576/29706]
Поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням
про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або
в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний
вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання
допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.
Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище,
посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу службове
посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною
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в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. [Про Національну поліцію: Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/580-19].
Документи, що посвідчують особу

Костюк В. Л.

Відповідно до норм законодавства документи, відповідно
до їх функціонального призначення, поділяються на:
1. Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
а) паспорт громадянина України;
б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
в) дипломатичний паспорт України;
г) службовий паспорт України;
ґ) посвідчення особи моряка;
д) посвідчення члена екіпажу;
е) посвідчення особи на повернення в Україну;
є) тимчасове посвідчення громадянина України;
2. Документи, що посвідчують особу та підтверджують її
спеціальний статус:
а) посвідчення водія;
б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за
кордон;
в) посвідка на постійне проживання;
г) посвідка на тимчасове проживання;
ґ) картка мігранта;
д) посвідчення біженця;
е) проїзний документ біженця;
є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
Щодо процесу встановлення особи (ідентифікації) ідентифікувати — здійснювати комплекс заходів, що дає змогу вико374

нувати пошук за принципом «один до багатьох», зіставляючи
дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Єдиного державного демографічного реєстру та видачі
документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
Джерела: Верховна Рада України: законодавство. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
Наркотичні засоби, психотропні речовин та
прекурсори

Костюк В. Л.

В основі визначення поняття «наркотик» лежить єдність
трьох критеріїв — медичного, соціального і юридичного. При
цьому вважається, що наркотичним засіб може бути визнано
таким тільки за умови єдності (одночасної наявності) всіх трьох
перерахованих критеріїв.
За медичним критерієм — це природні чи синтетичні речовини, які мають специфічний вплив на центральну нервову систему людини (ейфорія, галюцинація, ступор, нечутливість до
болю). За соціальним критерієм — немедичне вживання наркотичних засобів набуло ознак соціального явища, яке негативно впливає на соціальні зв’язки в суспільстві. Юридичний
критерій включає поєднання медичного та соціального критерію і передбачає визнання певних засобів забороненими в
законодавстві та включення їх у відповідний нормативно-правовий акт. На сьогодні таким актом є Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою КМ України.
Відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Закон України від
15.02.1995 року № 60/95-ВР, наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
— наркотичні засоби — речовини природні чи синтетичні,
препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [Про затвердження
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переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня
2000 р. № 770. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/770-2000-п]
— аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин —
заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [Про затвердження
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня
2000 р. № 770. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/770-2000-п], хімічна структура та властивості
яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких
вони відтворюють [Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори Закон України від 15 лютого 1995 року
№ 60/95-ВР. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/60/95-вр]
— психотропні речовини — речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
[Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770. Верховна Рада України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-п [Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори Закон України
від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР. Верховна Рада України.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-вр]]
— прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі — прекурсори) — речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [Про затвердження
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня
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2000 р. № 770. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/770-2000-п [Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори Закон України від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР. Верховна Рада України. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-вр]]
Що робити, якщо ви стали свідком або жертвою
правопорушення

Костюк В. Л.

Якщо ви стали свідком або жертвою правопорушення, вам
потрібно негайно повідомити про це в поліцію на телефон
спецлінії «102» або ж звернутися з заявою до найближчого територіального органу поліції.
Назвіть правоохоронцям своє прізвище, ім’я, по-батькові,
число, місяць, рік народження, місце свого проживання, номер
мобільного телефону (щоб працівники поліції могли зв’язатися
з вами) та адресу місця події.
Обов’язково дочекайтеся приїзду працівників поліції та повідомте про все, що ви бачили або що з вами сталося.
Якщо ж ви стали свідком кримінального правопорушення,
важливо запам’ятати зовнішність зловмисника: одяг, наявність
особливих прикмет (борода, вуса, родимі плями, татуювання,
шрами та ін.), анатомічні особливості (кульгавість), дефекти
мови тощо.
У разі наявності свідків, попросіть їх зачекати разом із вами
прибуття працівників поліції. Якщо ж вони не мають можливості залишитися на місці події, занотуйте їхні повні дані, місце
проживання та контактні телефони.
У випадках, коли ви стали свідком порушення громадського порядку, негайно повідомте про це до поліції на телефон
спецлінії «102» та дочекайтеся прибуття правоохоронців для
надання свідчень.
Джерела: Запитання та поради: офіційний сайт Національної поліції: URL: https://www.npu.gov.ua/
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Дії особи в разі затримання поліцією

Чернявський С. С., Костюк В. Л.
Поліція — це примирення громадянських свобод з громадським
порядком.
Станіслав Єжи Лец

Завданням поліцейського є охорона прав і свобод людини,
а також забезпечення публічної безпеки і порядку. Для виконання таких завдань йому надано повноваження з виявлення
та припинення правопорушень (п. 2,3 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про Націо
нальну поліцію»). Отже, виявивши правопорушення, саме поліцейський має відреагувати на нього належним чином. Також
працівник поліції зобов’язаний своєчасно реагувати на заяви
та повідомлення про адміністративні правопорушення, усні
заяви — не виняток.
Законодавство (ст. 260 КУпАП, ст. 37 ЗУ «Про Національну
поліцію») передбачає такі випадки, коли особу можуть затримати:
— якщо особа вчиняє адміністративне правопорушення та
не реагує на вимоги поліцейського припинити вчинення протиправних дій, коли вичерпано всі інші заходи впливу;
— для встановлення особи, якщо поліцейський обґрунтовано підозрює вас у порушені законодавства;
— для складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо такий протокол не можливо скласти безпосередньо на місці його скоєння;
— для забезпечення своєчасного і правильного розгляду
складеного на вас протоколу про адміністративне правопорушення (винесення постанови).
При цьому поліції надано право затримувати осіб лише при
вчиненні перерахованих у п. 1 ч. 2 ст. 262 КУпАП правопорушень.
Працівник поліції має чітко із посиланням на законодавство
оголосити причину вашого затримання та роз’яснити ваші права.
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Про кожний випадок адміністративного затримання поліція
негайно після фактичного затримання особи повідомляє центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги за
допомогою телефонного чи інших видів зв’язку (ч. 2 Порядку
інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного
арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затв. Постановою КМУ № 1363 від 28.11.2011).
Про місце перебування затриманого негайно повідомляється родичам, а на його прохання — адміністрацію за місцем
роботи або навчання (ч. 2 ст. 261 КУпАП, Інструкція, затв. Нака
зом № 440).
Затримання не може тривати довше аніж 3 години з моменту фактичного затримання (коли було обмежено фізичне пересування особи поліцейським, тобто ви були вимушені підкоритися наказу поліцейського), а не від часу складання протоколу
(ч. 2 ст. 37 ЗУ «Про Національну поліцію»). У протоколі має бути
зазначено фактичний час затримання.
У виключних випадках строк може бути подовжено до
3 діб — у випадку незаконного перетину кордону, порушення прикордонного режиму тощо, а також при порушенні правил обігу наркотичних та психотропних речовин, якщо необхідно встановити особу, провести медичний огляд, з’ясувати
обставини їх придбання та дослідити такі речовини. У такому
випадку протягом 24 годин з моменту затримання про це повідомляється прокурор (ч. 3 ст. 263 КУпАП, п. 10 Розділу ІІІ Інструкції, затв. Наказом № 1376).
Після доставлення затриманого до відділення поліції розгляд обставин проводиться негайно в окремій кімнаті, яка своїм обладнанням не пригнічує честь та гідність затриманих, але
не більше трьох годин із моменту доставлення їх до чергової
частини (п. 1 ч. 10 Розділу VI Інструкції, затв. Наказом № 440).
У протоколі про адміністративне затримання, окрім установчих данних та відомостей про причини затримання, також
вказується найменування органу поліції, у який доставлена
особа, та час доставлення й звільнення.
379

На відміну від протоколу про адміністративне правопорушення, до протоколу про затримання ніякі додатки у вигляді
пояснень, документів тощо не додаються. Якщо у вас є скарги,
зауваження до дій поліції, що мали місце під час затримання, то
вони зазначаються у спеціальній графі в кінці протоколу. Навіть
якщо у вас таких скарг немає, все одно поліцейський з ваших
слів підкреслює пункт «не маю» в протоколі, під яким потім буде
стояти ваш підпис. Тобто буде дивно, якщо ви підпишетесь під
тим, що скарг та зауважень у вас немає, а в подальшому будете
заявляти про них. Якщо для заповнення цієї графи немає перешкод (погрози, фізичне насильство тощо) — сміливо зазначайте
дії, в яких ви вбачаєте порушення законодавства.
Джерела: За матеріалами практичних порадників неурядової правозахисної організація «Асоціації українських моніторів
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів»: Асоціація УМДПЛ. URL: http://umdpl.info/library/
Кишенькова крадіжка

Костюк В. Л.
Вільна ринкова економіка — чудова річ, але для того,
щоб вона працювала, треба
дуже багато поліції.
Ніл Аскерсон

Найпоширеніші місця «промислу» кишенькових крадіїв — це
місця великого скупчення людей — торговельні заклади, залізничні вокзали, автостанції, ринки. Навіть три-чотири людини
створюють в них штовханину, необхідну для «роботи» «крадія».
Крім того, в невеликих магазинах в жвавих районах кримінальні
умільці «збирають жнива» упродовж усього дня.
Проте і міський транспорт не втрачає для зловмисників своєї привабливості, хоча крадіжки в транспорті і мають суворі
тимчасові рамки, а саме — години пік. Залежно від пори року
міняється місце скоєння злочинів, схема ж залишається попередньою. І це допомагає співробітникам поліції вичислювати
і затримувати кишенькових злодіїв.
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Діють кишенькові злодії як поодинці, так і групами з
2—3 осіб. Якщо крадіжка відбувається в транспорті, жертву
вибирають зазвичай ще на зупинці — по одягу. Досвідчений
злодій може на око визначити кількість грошей в гаманці, тому
плату за проїзд доцільно приготувати заздалегідь, а не на зупинці або в тролейбусі. Взагалі великі суми краще носити не в
гаманці, а окремо, бажано у внутрішніх кишенях сумки або одягу. Сумку слід тримати міцно притиснутою до себе під пахвою
або спереду, щоб вона постійно була у вас на очах. Мобільний
телефон не носіть в кишенях верхнього одягу. У магазині при
виборі і покупці товару також стежте, щоб до вас ніхто не притулявся, не тримайте довго сумку відкритою.
Як впізнати кишенькового злодія? По-перше, за бігаючими очами. По-друге, в руках крадій обов’язково тримає «ширму» — сумку або пакет, приховуючи «робочу» руку. Інколи, щоб
підібратися ближче до «жертви» (з числа жінок), зловмисник
пропонує допомогу — підтримає за руку при вході або виході
з транспорту, а в тісному проході магазинчика — притримає
двері, нібито пропускаючи вперед.
Здобич дістає двома пальцями або пінцетом. У разі, коли
непомітно відкрити сумку не представляється можливим, використовується четвертинка звичайного леза, відламана під
гострим кутом. Тому в будь-якому людному місці, натовпі, необхідно бути пильним та як можна ретельніше стежити за своїм
майном. Якщо все-таки ви стали жертвою кишенькового злодія, якнайскоріше звертайтеся в поліцію.
Щоб не стати жертвою подібних описаному махінаторів,
громадянам треба уважніше ставитися до власного майна і не
створювати злочинцеві сприятливих для крадіжки умов.
Нагадаємо основні з рекомендацій:
— не слід класти гаманці або мобільні телефони в зовнішні
відділення сумок або кишені верхнього одягу, особливо в розпал зими, коли носиться теплий одяг;
— якщо в транспорті вас починає не зовсім виправдано активно штовхати або притискувати хто-небудь із пасажирів, не
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забувайте, що це може бути лише маневр, направлений на те,
щоб відволікти вашу увагу і поцупити ваше майно.
Джерела: Запитання та поради: офіційний сайт Національної поліції: URL: https://www.npu.gov.ua/
Квартирна крадіжка

Костюк В. Л.

Звичайно, найефективніший варіант уберегти свою квартиру від злодіїв — встановити сигналізацію, надійні замки чи додаткові двері. На першому чи останньому поверхах не зайвими будуть ґрати на вікнах. Добре, якщо вдома є пес. Навряд чи
хтось наважиться зайти в приміщення, почувши гавкіт, нехай
і маленької собачки. Якщо змушені залишити своє житло на
якийсь час, дотримуйте кілька нескладних правил:
— обов’язково зачиніть кватирки, навіть улітку;
— якщо в оселі нікого не буде протягом кількох днів,
розвісьте на балконі білизну, щоб склалося враження,
нібито вдома хтось є;
— ніколи не розповідайте своїм сусідам про те, на який час
полишаєте квартиру чи будинок;
— не ховати ключі під килимком чи в поштовій скриньці;
— якщо вам здалося, що хтось колупався у замку, роблячи
зліпок, негайно поставте новий.
Накопичення кореспонденції в поштовій скриньці сигналізує про те, що господарів немає вдома тривалий час. Домовтеся з сусідами чи родичами, щоб вони забирали пошту за вашої відсутності.
Застрахуйте своє майно на випадок крадіжки.
Ніколи не відкривайте двері, не з’ясувавши: хто саме прийшов. Не впускайте одразу у квартиру особу, що відрекомендувалася співробітником поліції, особливо якщо ви його не
викликали. Обов’язково попросіть пред’явити посвідчення
і, запитавши телефон чергової частини райуправління, зателефонуйте туди і перевірте, чи працює там правоохоронець,
який навідався до вас.
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Не розкладайте на видних місцях гроші та цінності. Можливо, вам це зручно, проте ще зручніше буде для злодія. Спробуйте знайти незвичайний спосіб зберігання заощаджень. Не
кладіть їх до шафи — їх крадії «перевіряють» у першу чергу.
Не запрошуйте сторонніх чи малознайомих людей до себе в
квартиру, особливо для пиятики. Злочинці можуть підмішати
в алкоголь, що принесли із собою, снотворне. Не повідомляйте свою адресу стороннім без необхідності. Коли даєте оголошення про продаж цінних речей, не вказуйте, коли вас немає
вдома. Не носіть ключі від квартири разом з документами. Загубивши ключі, негайно замініть замки. Не перестарайтеся: не
використовуйте для охорони житла електричний струм чи вибуховий пристрій — якщо це спричинить тяжкі наслідки, відповідатимете згідно чинному законодавству.
Якщо, повернувшись додому, побачили, що двері квартири
відчинені чи виламані, не заходьте в помешкання, зверніться
по допомогу до сусідів і негайно викличте поліцію, зателефонувавши за номером «102» або скориставшись кнопкою «виклик диспетчера» у кабіні ліфта. По можливості спостерігайте за квартирою до приїзду правоохоронців. Якщо помітили
злочинців, не намагайтеся самостійно їх затримати — вони
можуть бути озброєні. Запам’ятайте їхні прикмети: у що вони
вдягнені, марку, номер і колір машини, в якому напрямку вона
попрямувала. Якщо ж злодії потрапили у вашу квартиру в той
час, коли ви були вдома, але не змогли додзвонитися в поліцію, то краще пересидіти у затишному місці (наприклад, під
ліжком). Адже ви не знаєте на що здатні злочинці.
Грабіж та розбій

Костюк В. Л.

Не торкайтеся особистих тем у розмові з попутниками, не
згадуйте у бесіді, скільки грошей у вас при собі, які є цінні речі
Зупиняючись в готелі, пам’ятайте, що більша частина злочинів
і крадіжок скоюється там, де номера не забезпечені телефонами і замками. Ні в якому разі не погоджуйтесь на проживання
в таких умовах. Навіть якщо ви дуже стомилися в дорозі — перевірте, чи надійно закривається сам номер і двері на балкон,
383

а також — як зберігаються ключі . Якщо вони доступно лежать
прямо на стійці адміністратора, вам краще буде підшукати інше
місце. В якій країні ви відпочиваєте — не так важливо, стати
жертвою шахраїв і аферистів можна як у європейській столиці,
так і на якому-небудь курорті в Азії. Наприклад, в Англії або Іспанії вас можуть збити з ніг або бризнути чимось в очі, а перехожі, повні співчуття та бажання допомогти, непомітно витягнуть у вас гаманець або цінні речі. А погонич верблюдів в Єгипті, пропонуючи вас сфотографувати, відмовиться повернути
ваш фотоапарат, поки ви не заплатите йому певну суму. Джерела: http://yak-zrobyty. in. ua/як-не-стати-жертвою-злочину
Шахрайство

Костюк В. Л.

З особливою обережністю поводьтеся з людьми, які люблять зупиняти людей з пропозицією «поворожити на руці».
Зазвичай вони пророкують щастя, здоров’я, але трапляються
випадки, коли майбутнє не таке кольорове і щоб зняти різного роду «порчі» потрібно заплатити чималі гроші. Тому краще
обходити таких людей, не звертаючи на них увагу. І вам буде
спокійніше, і ваші цінні речі залишаться з вами.
Часто до поліції надходять повідомлення потерпілих громадян, які через шахрайські дії невідомих осіб позбулися своїх заощаджень.
Найпоширенішими є випадки телефонних дзвінків, у яких
шахраї повідомляють про те, що близькі родичі, друзі, знайомі,
стали учасниками злочинних дій і були затримані працівниками
поліції. Як правило, телефоний дзвінок лунає серед ночі, імітуючи голос людини, яка потрапила в біду, щоб рідні не чітко усвідомлювали, що відбувається. Повідомляють, що є можливість
залагодити ситуацію, щоб уникнути передбаченої законом відповідальності. Представившись працівниками правоохоронних
органів, шахраї вимагають перерахувати чи залишити у спеціально визначеному місці значну суму коштів. Зазвичай, не залишаючи часу на роздуми, наполягають на негайному прийнятті
рішення про порятунок близьких від неіснуючої загрози.
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Також мають місце випадки шахрайства при купівлі чи продажу товарів через мережу Інтернет. Найпопулярнішим способом шахрайства є продаж неіснуючого товару за доволі приваб
ливою ціною. Перевіряйте ресурс, з якого здійснюєте покупку.
Також нерідко шахраї телефонують з прихованих номерів,
представляються працівниками банку, під приводом перевірки чи уточнення особистих даних, відміни неіснуючих банківських операцій з ознаками шахрайських дій, злочинці випитують у потерпілих реквізити банківських карток, зміст смс-повідомлень, які надходять клієнтам банків. Отримавши необхідну
інформацію, перераховують наявні на рахунках кошти.
Усі перераховані вище дії містять ознаки складу злочину,
передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України
(Шахрайство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень або позбавлення волі на
строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Будьте пильними, як говорить народна приказка: береженого Бог береже! Пам’ятайте, що тільки ваші спостережливість
і рішучість здатні попередити злочин, тому ваша безпека залежить виключно від вас самих і від вашої пильності. Будьте
уважні і обережні!
Джерела: Запитання та поради: офіційний сайт Національної поліції: URL: https://www.npu.gov.ua/
Незаконне заволодіння автотранспортом

Костюк В. Л.
Істинний патріот — це людина,
яка, заплативши штраф за неправильне паркування, радіє, що система ефективно діє.
Петер Вастхолм

Щоб зменшити ризик і не стати жертвою злочинців, щоб
ваш автомобіль не опинився в списку розшукуваних, поліція
звертається до всіх власників транспортних засобів:
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— не залишайте транспорт без нагляду навіть на короткий
час;
— залишайте автомобіль в гаражах або на охоронюваних
стоянках;
— обладнайте автомобілі як електронними, так і механічними пристроями проти викрадення;
— при залишенні автомобіля навіть на охоронюваній стоянці або в гаражі необхідно задіяти всі протиугінні засоби;
— не залишайте авто на тривале зберігання в гаражі, не обладнаному надійними замками, що запобігають зріз петель воріт;
— не залишайте ключ від замка запалювання на СТО або у
малознайомих осіб, що займаються приватним ремонтом
автомобілів;
— не залишайте в салоні автомобіля на видному місці коштовних речей, які можуть привернути увагу злочинців;
— не залишайте документи в салоні, носіть їх із собою;
— не саджайте в салон випадкових пасажирів;
— не показуйте місця встановлення пристроїв проти викрадення;
— якщо ваш автомобіль викрали, не гайте час на самостійний розшук, терміново дзвоніть в поліцію «102».
І ще кілька практичних порад:
Ставити автомобіль на стоянку треба в добре освітленому
й бажано людному місці. Але, залишаючи авто до пізнього вечора, постарайтеся спрогнозувати обстановку, що складеться
до моменту вашого повернення. Нерідко, навіть дуже жвава,
вулиця або провулок до ночі стає зовсім безлюдними. Підходячи пізно ввечері до машини, будьте подвійно пильними. Загляньте усередину, переконайтеся, що в салоні нікого немає,
а поблизу немає підозрілих осіб і компаній. Буває, що злочинці «підловлюють» автовласників саме в той момент, коли вони
сідають у машину.
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Аналогічних запобіжних заходів необхідно дотримуватись
і тоді, коли пізно ввечері ви повертаєтесь в гараж. Втома й бажання швидше потрапити додому притуплюють пильність. На
це часом і розраховують злочинці, чекаючи свою жертву поблизу гаража. Переконайтесь, що нічого підозрілого немає.
Поставивши машину, не затримуйтеся в гаражі.
Виробіть у собі звичку, виходячи з автомобіля навіть на
кілька секунд, щоб протерти скло, дістати щось із багажника,
обов’язково виймати ключі із замка запалювання, тим більше,
коли в машині сидять сторонні люди.
Також звичкою повинно стати закривання дверей на ключ,
навіть коли відходиш від машини на кілька метрів.
Якщо ж все-таки ваш автомобіль зник, негайно телефонуйте «102».
Джерела: Запитання та поради: офіційний сайт Національної поліції: URL: https://www.npu.gov.ua/
Зброя

Костюк В. Л.

Громадяни набувають права власності на такі види майна,
придбаного ними з відповідного дозволу, що надається органами внутрішніх справ:
— на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю —
органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які
досягли 21-річного віку;
— на вогнепальну мисливську нарізну зброю (мисливські
карабіни, гвинтівки, комбіновану зброю з нарізними стволами) — органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 25-річного віку;
— на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльзоточивої та дратівної дії, — органами
внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли
18-річного віку;
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— на холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за
секунду — органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку. [Про право власності
на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від
17 черв. 1992 р. № 2471-XII. Верховна Рада України. URL: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2471-12
Вибухові предмети та речовини

Костюк В. Л.

Термін вибухові матеріали (ВМ) об’єднує в собі два терміни — вибухові речовини (ВР) та засоби ініціювання (ЗІ). Вибухові речовини — це хімічні сполуки чи суміші, здатні під впливом
зовнішнього імпульсу до самопоширення з великою швидкістю хімічної реакції із утворенням газоподібних продуктів та
виділенням тепла. До них належать амоніти, амонали, тротил,
вибухові напівпродукти утилізації — порохи тощо. Засоби ініціювання — зовнішні джерела імпульсу для здійснення вибуху
(електродетонатори, капсуль-детонатори, вогнепровідний та
детонаційний шнури тощо) [Про затвердження Інструкції про
порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21 серп.1998 р. № 622.
Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/z0637-98

Розділ 21.
ДЕРЖАВНА ВЛАДА В УКРАЇНІ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Сьох К. Я.
Крайня суворість закону —
крайня несправедливість.
Цицерон
Занадто м’яким законам рідко
підкоряються, занадто суворі закони рідко виконуються.
Бенджамін Франклін
Якщо закони не діють, законом
стає беззаконня.
Аркадій Давидович

Відповідно до ст. 5 Конституції України єдиним джерелом
влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо
через органи державної влади. Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Вищими органами державної влади в Україні є глава держави — Президент України, загальнонаціональний представницький орган законодавчої влади — Верховна Рада України, колегіальний орган виконавчої влади — Кабінет Міністрів
України і вищі суди — Конституційний Суд України, Верховний
суд. При цьому кожна з влад по відношенню до інших самостійна i незалежна, що виключає можливість узурпації всієї влади в
державі якоюсь особою чи окремим органом держави.
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Повноваження Верховної Ради України

Славна О. В.
Справжня рівність громадян полягає в тому, що всі вони однаково
підпорядковані законам.
Жан Даламбер

Відповідно до ст. 75 Конституції України, єдиним органом
законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада
України.
Компетенцію Верховної Ради України складають закріплені
Конституцією України предмети відання та повноваження, необхідні для реалізації функцій Верховної Ради України.
Компетенція Верховної Ради пов’язана зі специфікою її конституційно-правового статусу як парламенту змішаного типу.
Статус Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади надає законодавчій компетенції пріоритетну
роль, але ця компетенція парламенту далеко не єдина. Це пояснюється тим, що Верховна Рада України у властивих їй формах бере участь у здійсненні ряду функцій держави.
Конституційні повноваження Верховної Ради України можна систематизувати відповідно до її функцій за групами.
Законодавчу компетенцію складають такі повноваження
Верховної Ради України: а) внесення змін до Конституції України та Законів України; б) призначення всеукраїнського референдуму; прийняття законів; затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; в) визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики; г) надання згоди на
обов’язковість міжнародних договорів України та денонсації
міжнародних договорів України.
Установчу компетенцію Верховної Ради України складають
її повноваження з формування органів державної влади і державних установ, призначення, затвердження чи обрання посадових осіб тощо.
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Контрольну компетенцію складають повноваження Верховної Ради України щодо таких суб’єктів: а) Президента
України —заслуховування щорічних і позачергових послань; усунення з постав порядку імпічменту, встановленої
ст. 111 Конституції України; б) Кабінету Міністрів України —
схвалення Програми діяльності та контролю за діяльністю
Кабінету Міністрів України; розгляд питання про відповідальність та прийняття резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України; в) Верховної Ради Автономної Республіки
Крим — дострокове припинення повноважень Верховної
Ради АРК.
До контрольних повноважень Верховної Ради також можна віднести право народного депутата України звернутися на
сесії Верховної Ради України із запитами до органів державної
влади. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює згідно
зі ст. 101 Конституції України Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини.
У фінансовій сфері Верховна Рада України контролює виконання Державного бюджету України та звіт про його виконання; затверджує рішення про надання Україною позик
і економічної допомоги іншим державам і міжнародним організаціям.
Повноваження ВРУ у сфері зовнішньої політики, оборони
та безпеки: за поданням Президента України оголошує стан
війни і укладає мир; схвалює рішення Президента України про
використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; визначає функції
Збройних Сил України, Служби безпеки України; затверджує
укази про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях; про загальну або часткову
мобілізацію.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження,
що їх згідно з Конституцією України та Регламентом ВРУ віднесено до її відання тощо.
510

Принципи формування Верховної Ради України

Славна О. В.
Немає такого закону, який
був би хороший для всіх.
Катон Старший

Порядок формування Верховної Ради, крім Конституції
України, регламентований Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. Народні
депутати України обираються громадянами України на основі
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.
Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про вибори народних депутатів України», вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою.
1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі
(далі — загальнодержавний округ) за виборчими списками
кандидатів у депутати (далі — виборчі списки) від політичних
партій (далі — партії);
2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах
(далі — одномандатні округи).
Порядок обрання народних депутатів об’єднаний у певний
виборчий процес. Ст. 11 Закону визначає, що виборчий процес — це здійснення суб’єктами визначених законом виборчих процедур.
В Україні виборчий процес здійснюється на засадах:
1) дотримання принципів виборчого права. Принципи виборчого права — це основні засади, керівні положення, що визначають сутність і зміст реалізації та гарантування виборчих
прав громадян України і забезпечують передбачений Конституцією та законами України порядок організації проведення
всіх виборів у державі;
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2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес. Принцип законності знаходить свій прояв в
обов’язку всіх учасників процесу дотримуватися вимог, встановлених законом, діяти в межах наданих законом повноважень, виконувати обов’язки, покладені правовими нормами.
Згідно з ч. 5 ст. 3 Закону України «Про Центральну виборчу
комісію» втручання будь-яких органів, посадових і службових
осіб, громадян та їх об’єднань у вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, не допускається, крім випадків,
передбачених законами України;
3) політичного плюралізму та багатопартійності. Політичний плюралізм — характеристика політичної системи суспільства, за якої соціальні групи мають можливість висловлювати
власні позиції через своїх представників у політичних і громадських організаціях. Плюралізм передбачає різні позиції, погляди, що відображають розмаїтість інтересів у суспільстві. Під
багатопартійністю вбачають право на існування в суспільстві
політичних партій з різноманітними політичними позиціями і
їх право на участь у виборчих процесах, які проходять в країні під час виборів органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та посадових осіб;
4) публічності і відкритості. Підготовка і проведення усіх
видів виборів здійснюється відкрито і гласно. Рішення органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, що стосуються виборів Президента України, виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів доводяться до відома громадян через засоби масової інформації, а в окремих випадках
оприлюднюються іншим шляхом, передбаченим відповідним
законом;
5) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх
кандидатів і партій — суб’єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім
засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких
є політичні партії, кандидати у депутати в одномандатному
окрузі. Свобода агітації полягає у тому, що передвиборна
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агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України;
6) неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і організацій,
їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій —
суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати. Відсутність прихильності у державних органів та їх посадових і службових осіб до будь-якого з кандидатів, що може полягати у
перешкоджанні їм у здійсненні їх прав під час проходження
виборчого процесу.
Строки повноважень Верховної Ради України

Славна О. В.
Законодавці не перестають
ухвалювати закони навіть тоді,
коли їх уже прийнято більше,
ніж ми в змозі порушити.
Невідомий автор

Повноваження народних депутатів України визначаються
Конституцією та законами України.
Важливою ознакою Верховної Ради України є постійно діючий характер. Основний Закон України (ч. 1 ст. 76) чітко визначив строк повноважень Верховної Ради України — п’ять
років.
Повноваження Верховної Ради України припиняються у
день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання (ч. 1 ст. 90 Конституції України).
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 (ч. 4 ст. 83 Конституції України).
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Дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України

Славна О. В.
Закон має бути зрозумілим, точним, одноманітним; розтлумачувати
його — означає спотворювати його.
Наполеон
Якби закони могли говорити вголос, вони б у першу чергу поскаржилися на законників.
Джордж Галіфакс

Можливість дострокового припинення повноважень Верховної Ради України визначена ч. 2 ст. 90 Конституції України.
Дострокове припинення повноважень парламенту — виняткове право глави Української держави. Ініціатива розпуску
Верховної Ради України належить Президентові України, будьяка інша посадова особа чи державний орган не уповноважені вчиняти такі дії. Водночас розпуск парламенту — це право
Президента України, а не обов’язок.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не
сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до
статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету
Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
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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 Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
Чисельний склад та структура Верховної Ради
України

Славна О. В.

Навіть у часи повного (цілковитого) беззаконня рівність перед законом дещо означає.
Станіслав Єжи Лец
Не може бути іншого справжнього законодавця, крім народу.
Дені Дідро

Чисельний склад парламенту визначається з урахуванням
різновекторних чинників. Так, з одного боку, чисельність парламенту має бути достатньою для забезпечення його представницького характеру, а щоб парламент виступав реальним
представником народу, до його складу мають входити відносно численні об’єднання парламентарів, які відображали б інтереси значних прошарків суспільства.
Крім того, чисельність парламенту має забезпечити можливість формування його робочих органів (комітетів і комісій), які
здійснюють законопроєктну і контрольну діяльність.
З іншого боку, надмірна чисельність парламенту суттєво
ускладнює організацію його роботи. Оптимальною, з огляду
на ці обставини, вважається чисельність парламенту в 350—
500 депутатів.
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Водночас на чисельність парламенту можуть впливати й
такі чинники, як його структура, чисельність населення країни, форма державного устрою тощо.
Загальний кількісний склад Верховної Ради та її структура визначаються Конституцією України. Згідно з чинною
Конституцією України (ст. 76) конституційний склад Верховної Ради України — чотириста п’ятдесят народних депутатів
України.
Ця кількість народних депутатів обумовлена рядом факторів: кількістю населення (громадян) України і виборців, традиційною системою виборчих округів, однопалатністю парламенту тощо.
Склад парламенту повинен відображати соціальну структуру суспільства. Якісне представництво має свій вираз у соціальному, партійному, національному, територіальному, професіональному, тендерному, парламентському представництві.
Структура Верховної Ради України — це її внутрішня будова.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 76 Конституції України Верховна Рада України має монокамерну структуру, тобто становить собою одну палату.
Формування чисельного складу Верховної Ради відбувається на основі Закону України «Про вибори народних депутатів
України», прийнятого 17.11.2011 року, який передбачив перехід до нової, пропорційної системи виборів.
За чинною Конституцією Верховна Рада України є однопалатним парламентом, який складається з 450 народних депутатів, що обираються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування терміном на
5 років.
Структуру Верховної Ради України складають:
1. Голова Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України — це керівна посадова особа парламенту, яка обирається з числа народних депутатів
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України шляхом таємного голосуванням через подання бюлетенів на строк повноважень Верховної Ради України.
2. Перший заступник Голови Верховної Ради України.
3. Заступник Голови Верховної Ради України.
Це посадові особи Верховної Ради України, які обираються з числа народних депутатів України відкритим поіменним
голосуванням більшістю народних депутатів України від конституційного складу парламенту, кандидатури яких вносяться
в порядку, визначеному для внесення кандидатури на посаду
Голови Верховної Ради України.
Верховна Рада обирає на строк її повноважень Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України з числа
народних депутатів, кандидатури яких вносяться в порядку,
передбаченому для внесення кандидатури на посаду Голови
Верховної Ради України (ст. 74 Регламенту ВРУ).
4. Комітети Верховної Ради України.
Це органи Верховної Ради України, які утворюються з числа
народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроєктної роботи, підготовки і попереднього
розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради
України, виконання контрольних функцій.
Створення комітетів здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (ст. 81
Регламенту ВРУ).
5. Лічильна комісія Верховної Ради України.
Лічильна комісія обирається для організації голосувань
Верховної Ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія
підраховує голоси під час голосування, за дорученням Верховної Ради в разі необхідності встановлює присутність народних
депутатів на пленарному засіданні, а також розглядає звернення народних депутатів, пов’язані з порушенням порядку
голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює
контроль за використанням електронної системи підрахунку
голосів картками (ст. 17 Регламенту ВРУ).
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6. Тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
Верховна Рада може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проєктів законів та інших актів Верховної Ради на правах головного
комітету, якщо предмет правового регулювання таких проєктів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою, крім випадку, передбаченого ч. 9 ст.146 цього
Регламенту ВРУ.
7. Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України.
Це тимчасові колегіальні органи парламенту України, що
утворюються з числа народних депутатів України, які дали згоду на це, для проведення розслідувань з питань, що становлять
суспільний інтерес.
Верховна Рада відповідно до ч. 4 ст. 89 Конституції України може утворювати тимчасові слідчі комісії. Питання про
утворення тимчасової слідчої комісії включається до порядку
денного пленарних засідань Верховної Ради без голосування
(ст. 87 Регламенту ВРУ).
8. Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради.
1. Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить свою роботу відповідно до Конституції України, закону про тимчасові
слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові
спеціальні комісії Верховної Ради України та цього Регламенту.
2. Спеціальна тимчасова слідча комісія:
1) перевіряє наявність, повноту та обґрунтованість доказів
про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку
повноважень спеціальної тимчасової слідчої комісії обставин
щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною
Радою з цього питання і за наявності підстав готує відповідні
пропозиції щодо проєкту постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України (ст.174 Регламенту ВРУ).
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9. Депутатські фракції та групи у Верховній Раді України.
Це об’єднання депутатів у парламенті на партійній основі.
Депутатські фракції формуються на першій сесії Верховної
Ради нового скликання до розгляду питань про обрання Голови Верховної Ради України, створення органів Верховної Ради.
Якщо цього не відбулося, головуючий на пленарному засіданні
оголошує перерву для їх формування. Перед наступним пленарним засіданням Апарат Верховної Ради надає народним
депутатам інформаційні матеріали, які були подані до Апарату Верховної Ради за день до початку зазначеного пленарного
засідання, про сформовані відповідно до вимог цього Регламенту депутатські фракції (ст. 57 Регламенту ВРУ) .
10. Погоджувальна рада депутатських фракцій.
Погоджувальна рада створюється як консультативно-дорадчий орган для попередньої підготовки і розгляду організаційних питань роботи Верховної Ради (ст. 73 Регламенту ВРУ).
11. Найстарший за віком депутат у Верховній Раді України.
1. Перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної
Ради на урочистому засіданні Верховної Ради новообрані народні депутати складають перед Верховною Радою присягу,
текст якої визначено статтею 79 Конституції України.
2. Голова Верховної Ради України попереднього скликання запрошує новообраних народних депутатів до складення
присяги і надає слово для її зачитування найстаршому за віком
народному депутату. Найстарший за віком народний депутат
пропонує всім новообраним народним депутатам встати і після цього зачитує текст присяги (ст.14 Регламенту ВРУ).
12. Апарат Верховної Ради України.
Організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів, народних депутатів, депутатських фракцій (депутатських груп)
у Верховній Раді здійснює Апарат Верховної Ради (ст. 7 Регламенту ВРУ).
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Статус народного Депутата України

Славна О. В.
Людина, наділена довірою суспільства, повинна дивитися на себе
як на суспільну власність.
Томас Джефферсон
Слід робити рівними людей не
законом, а перед законом.
Болеслав Пашковський

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про статус народного
депутата України» народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів
України» представник Українського народу у Верховній Раді
України і уповноважений ним протягом строку депутатських
повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.
Конституція України в ст. 76 закріпила вимоги та заборони щодо кандидатів, які претендують на посади до Верховної
Ради України. Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти
одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом
останніх п’яти років.
Відповідно до ч. 2 та 3 ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» проживання в Україні за цим Законом означає:
1) проживання на території в межах державного кордону
України;
2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;
3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах;
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4) перебування на полярній станції України;
5) перебування у складі формування Збройних Сил України,
дислокованого за межами України.
3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у п. 3 ч. 2 цієї
статті як члени їх сімей.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо
ця судимість непогашена і не знята у встановленому законом
порядку.
Правовий статус народного депутата України — це його
місце і роль у системі правовідносин як представника українського народу в парламенті, визначені і гарантовані Конституцією і законами України.
Правовий статус зберігається на весь строк дії депутатського мандата.
Правовий статус народного депутата України встановлюється:
— Конституцією України (статті 78—81);
— Законом України від 17.11.1992 р. «Про статус народного
депутата України» (в редакції Закону від 11.10.2017 р.);
— Законом України від 10.02.2010 р. «Про Регламент Верховної Ради України» (в редакції Закону від 21.10.2018 р.);
— іншими актами.
Принципами статусу народного депутата України є:
— вільний депутатський мандат;
— здійснення повноважень народним депутатом на постійній основі;
— несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності;
— рівноправність депутатів;
— депутатська недоторканність і депутатський індемнітет.
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Статус народного депутата України є багатогранним як за
функціями і повноваженнями, так і за змістом та видами діяльності, які здійснює народний депутат України.
Повноваження народного депутата України — це сукупність закріплених Конституцією і законами України його прав
та обов’язків для здійснення покладених на нього функцій.
Права народного депутата Верховної Ради України:
— народний депутат має право ухвального голосу щодо
всіх питань, що розглядаються на засіданнях Верховної Ради
України та її органів, до складу яких його обрано;
— обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України;
— пропонувати питання для розгляду Верховною Радою
України або її органами;
— законодавчої ініціативи;
— вносити проєкти постанов, інших актів;
— вносити до Верховної Ради України та її органів пропозиції;
— звертатись із запитами, брати участь у дебатах, вимагати відповіді на запит;
— виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій;
— об’єднуватися в депутатські фракції (групи);
До основних обов’язків народного депутата у Верховній
Раді України та її органах відносять:
— бути присутнім та брати участь у засіданнях Верховної
Ради України та її органів, до складу яких його обрано, виконувати їхні доручення;
— додержуватися Регламенту Верховної Ради України;
— брати участь у контролі за виконанням законів та інших
актів Верховної Ради України, рішень її органів;
— інформувати Верховну Раду України та її відповідні органи про виконання їхніх доручень.
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Гарантії діяльності народних депутатів України

Славна О. В.

Не варто досягати законами того,
чого можна досягнути покращенням
характеру.
Шарль Монтеск’є
Необхідно, щоб слова закону пробуджували в усіх людях однакові поняття.
Шарль Монтеск’є

Ніхто не має права обмежувати повноваження народного
депутата, крім випадків, передбачених Конституцією України,
цим та іншими законами України.
Держава гарантує народному депутату необхідні умови для
ефективного здійснення ним депутатських повноважень. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності та їх підпорядкування, забезпечують умови для здійснення народним депутатом своїх повноважень у межах та в порядку, визначених Конституцією України, цим та іншими законами України, а громадські організації
та політичні партії можуть сприяти йому в цьому.
Гарантіями діяльності народного депутата України є:
1) непорушність повноважень народного депутата України;
2) депутатська недоторканність;
3) забезпечення народному депутату України умов для виконання депутатських повноважень;
4) звільнення народного депутата України від призову на
військову службу або збори;
5) забезпечення народному депутату України умов для підвищення професійного рівня;
6) фінансування видатків, пов’язаних з депутатською діяльністю;
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7) фінансове, медичне та соціально-побутове забезпечення
народного депутата України;
8) народний депутат може мати до тридцяти одного помічника-консультанта;
9) забезпечення народного депутата України житловим
приміщенням.
Імунітет та імдемнітет народного депутата України

Славна О. В.

Дух поміркованості повинен бути
духом законодавця.
Шарль Монтеск’є
Закони нас захищають не лише
від інших, але й від себе самих.
Генріх Гейне

Депутатський індемнітет розглядається у двох аспектах:
Депутатський індемнітет (лат. indemnitas, род. в. indem
nitatis — «захист від шкоди», «забезпечення збереження») —
означає, що депутат не несе ніякої відповідальності за свої рішення і висловлення у парламенті; також депутатська заробітна плата (винагорода) за його діяльність.
Депутатський індемнітет означає, що член парламенту не
несе юридичної відповідальності поза парламентом за свої висловлювання і голосування у парламенті та його органах. Відповідна особа не може бути притягнена до відповідальності за
такі діяння й після того, як втратить статус члена парламенту.
Відповідно до ч. 2 ст. 80 Конституції України та ч. 5 ст. 10 Закону України «Про статус депутата Верховної Ради України», народні депутати України не несуть юридичної відповідальності
за результати голосування або висловлювання у парламенті та
його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Депутатський імунітет — це законне обмеження особи, яка
є членом парламенту, в реалізації права на особисту недотор524

канність і деяких інших прав, пов’язаних з індивідуальною свободою, можливе лише з дозволу парламенту (відповідної палати), а у періоди між сесіями — його керівного органу.
1. Народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень.
Народний депутат України не може бути без згоди Верховної
Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності,
затриманий чи заарештований.
2. Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону
обмежують права і свободи народного депутата України, допускаються лише в разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо
(ч. 3 ст. 80 Конституції України, ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України»).
Недоторканність була ліквідована рішенням ВРУ від вересня 2019 р.
Акти Верховної Ради України

Славна О. В.

Законодавець повинен прагнути
не до істини, а до доцільності.
Генри Бокль
Закони пишуться для звичайних
людей, тому вони повинні ґрунтуватися на звичайних правилах здорового глузду.
Томас Джефферсон

Відповідно до ст. 91 Конституції України, Верховна Рада
України приймає закони, постанови та інші акти більшістю
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від її конституційного складу, крім випадків, передбачених
Конституцією.
Закон — це, зазвичай, нормативно-правовий акт, що приймається органом законодавчої влади (Верховною Радою
України) чи безпосередньо народом України (на всеукраїнському референдумі) з дотриманням вимог законодавчої
процедури, який має вищу (стосовно до всіх інших нормативно-правових актів) юридичну силу та регулює найважливіші
суспільні відносини переважно загального характеру.
Формальні ознаки закону:
1) рівень прийняття (загальнодержавний);
2) орган прийняття (приймається Верховною Радою України або народом України на референдумі);
3) особливий порядок прийняття (прийняття закону включає обов’язкові стадії законодавчого процесу, передбачені
Конституцією Верховної Ради України та Регламентом Верховної Ради України);
4) непідконтрольність із боку будь-якого органу державної
влади (закони можуть бути змінені або скасовані лише Верховною Радою України. Конституційний Суд України може визнати
закон неконституційним повністю або в окремій частині, внаслідок чого він або його окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність, але це не означає скасування або зміни самого закону).
Закон має певну структуру:
— реквізити закону (його назва; найменування органу, який
прийняв закон; дата прийняття; підпис особи, уповноваженої підписувати закони);
— преамбула;
— статті й рубрики (глави, розділи тощо) закону.
Класифікація законів:
— Основний закон (конституція) — має найвищу юридичну
силу;
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— конституційні закони (акти конституційного змісту, які
формально не входять до структури єдиної консти
туції);
— органічні (додаткові) закони (закони, що приймаються на
виконання бланкетних норм Основного закону і визначають статус органів державної влади, процедуру народного голосування;
— звичайні закони (акти чинного законодавства) — закони,
які видаються в порядку звичайної процедури, референдарні закони (закони, прийняті референдумом);
— закони, прийняті парламентом;
— кодекси (закони, які містять упорядковану систему норм,
що регулюють певну, стійку систему суспільних відносин);
Інші закони:
— галузеві закони (містять норми однієї галузі права);
— комплексні закони (містять норми кількох галузей
права);
— закони прямої дії (закони, в текстах яких міститься посилання на механізм власної реалізації);
— закони непрямої дії (закони, які для власної реалізації потребують прийняття додаткових актів);
— публічні закони (закони, які доповнюють або змінюють
національне законодавство);
— приватні закони (закони, які визначають правовий статус
окремих осіб або організацій);
— гібридні закони (публічні закони, які певним чином зачіпають приватні інтереси).
Постанова — ненормативний акт, за допомогою якого Верховна Рада України оформлює свої дії щодо самоорганізації
(обрання керівних посадових осіб Верховної Ради, утворення комітетів та обрання їхніх голів), обрання, призначення, затвердження відповідних посадових осіб тощо.
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Регламент — це нормативно-процесуальний акт, що приймається Верховною Радою України, який визначає режим її
діяльності (встановлює порядок та періодичність скликання
і проведення сесій, засідань), процедуру створення та діяльність окремих її органів і посадових осіб.
Із практики Верховної Ради України відомі також такі акти,
як заяви, звернення та декларації.
Заяви та звернення — акти ненормативного характеру,
які містять заклики до парламентів, інших вищих органів інших країн здійснити певні дії (або утриматися від здійснення
певних дій) з метою підтримання миру, подальшого розвитку
дво- та багатосторонніх відносин, усунення джерел ускладнення міжнародного становища в цілому чи двосторонніх
відносин.
Із практики Верховної Ради України відомі також і звернення, що мають не міжнародний, а внутрішній характер, наприклад Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 р. щодо
вшанування пам’яті жертв голодомору 1932—1933 років.
Декларація — акт, який у загальній, принциповій формі передає основні властивості конституційно-правового регулювання, виражає наміри та зобов’язання учасників правових
відносин.
Декларації, прийняті Верховною Радою (зокрема, Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.,
Декларація прав національностей України від 1 листопада
1991 р.), мають нормативний характер, але безпосереднє їх
застосування, через загальний характер норм декларацій,
ускладнено. Декларативні положення реалізуються, здебільшого, за допомогою конкретніших приписів.
Органи та посадові особи Верховної Ради України уповноважені приймати власні правові акти. Наприклад, розпорядження приймають Голова Верховної Ради України та його
заступники, а рішення, висновки та рекомендації — комітети
українського парламенту.
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Законодавчий процес в Україні

Славна О. В.

Закони — володарі держави.
Алкідамант
Численність законів у державі є
те саме, що й велика кількість лікарів: ознака хвороби і безсилля.
Вольтер
Свобода полягає в тому, щоб залежати тільки від законів.
Вольтер
Ми повинні бути рабами законів,
щоб стати вільними.
Цицерон
Погані закони — найгірший вид
тиранії.
Едмунд Берк
Кожний закон, створений людьми, містить властивості закону саме
тією мірою, якою він походить із закону природи. Але якщо він якимось
чином суперечить природному закону, то одразу перестає бути законом,
він стає лише перекрученням закону.
Фома Аквінський

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить
Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів
України і Національному банку України.
Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради:
1) проєктів законів, постанов;
2) проєктів інших актів Верховної Ради;
3) пропозицій до законопроєктів;
4) поправок до законопроєктів.
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Законодавчий процес — чітко врегульована Конституцією
України та Регламентом Верховної Ради України діяльність, яка
полягає у творенні законів.
Ця діяльність здійснюється в кілька послідовних етапів або
стадій:
1) підготовка законопроєкту (законодавчої пропозиції) та
внесення його до Верховної Ради України — законодавча ініціатива.
Законопроєкт, проєкт іншого акта подається до Верховної
Ради за підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи
або представляє орган, наділений таким правом;
2) Реєстрація законопроєктів, проєктів інших актів.
Законопроєкт, проєкт іншого акта, внесений до Верховної
Ради, реєструється в Апараті Верховної Ради;
3) Попередній розгляд законопроєктів, проєктів інших актів у комітетах.
Кожен законопроєкт, проєкт іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу
обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроєкту;
4) Розгляд законопроєктів Верховною Радою.
Законопроєкти розглядаються Верховною Радою, як правило, за процедурою трьох читань з урахуванням особливостей,
встановлених у цій статті. Розгляд і прийняття законопроєкту
за процедурою трьох читань включає:
1) перше читання — обговорення основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроєкту та прийняття його
за основу;
2) друге читання — постатейне обговорення і прийняття
законопроєкту в другому читанні;
3) третє читання — прийняття законопроєкту, який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому;
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4) підписання (санкціонування) та оприлюднення закону.
Підписані Президентом України закони публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України.
Підписані Головою Верховної Ради України постанови та
інші акти Верховної Ради не пізніше наступного дня після їх
підписання передаються Апаратом Верховної Ради для опублікування в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної
Ради України.
Крім основних, може виникнути потреба в додатковій стадії — обговорення вмотивованих пропозицій Президента
України в разі повернення ним прийнятого закону до Верховної Ради України (повторний розгляд).
Повноваження Президента України

Лапка О. В.
Найбільша чеснота політика полягає в тому, щоб не втратити відчуття цілого.
Е. Муньє
Чим вище становище людини,
тим більш суворими мають бути рамки, які стримують свавілля її характеру.
Г. Фрейтаг
У політиці найгірше рішення —
не ухвалювати жодного рішення.
Захарія
У політиці, як і в житті, півзаходи
та впливи завдають більше шкоди,
ніж енергійні та рішучі дії.
С. Цвейг

Відповідно до ст. 102 Конституції України, Президент України
є главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного
531

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Повноваження Президента України — це конкретні права
та обов’язки глави держави з вирішення питань, віднесених
до його відання.
Основні повноваження Президента України закріплені у
ст. 106 Конституції України. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Як глава держави Президент України є вищою посадовою
особою і саме тому наділяється повноваженнями виступати від
імені України як у внутрішній політиці країни, так і у міжнародних відносинах. Так, як представник держави у внутрішньополітичних відносинах Президент України:
— забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави (п. 1 ч. 1 ст. 106 Конституції
України);
— звертається з посланнями до народу та із щорічними і
позачерговими посланнями до Верховної Ради України про
внутрішнє і зовнішнє становище України (п. 2 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою (п. 6
ч.1 ст. 106 Конституції України);
— 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 (п. 21 ч. 1
ст. 106 Конституції України).
Будучи гарантом державного суверенітету, територіальної
цілісності України Президент наділяється особливими повноваженнями:
— є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України (п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
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— здійснює керівництво у сферах національної безпеки та
оборони держави (п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— очолює Раду національної безпеки і оборони України
(п. 18 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України
приймає рішення про використання Збройних Сил України
та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань (п. 19 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію
та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцево
стях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності
України (п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України) тощо.
Президент України представляє державу в міжнародних
відносинах. Так, згідно ст. 106 Конституції України, Президент
України здійснює:
— керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави
(п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— веде переговори та укладає міжнародні договори України (п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— приймає рішення про визнання іноземних держав (п. 4
ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях (п. 5 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— приймає вірчі й відкличні грамоти дипломатичних представництв іноземних держав (п. 5 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— підписує закони України про ратифікацію міжнародних
договорів України (п. 29 ч. 1 ст. 106 Конституції України).
Повноваження Президента України у зовнішньополітичній
сфері не потребують додаткового засвідчення, випливаючи із
самого факту його конституційного визнання главою держави.
Важливе місце в системі повноважень Президента України відведено його правозахисним повноваженням. Будучи
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гарантом прав і свобод людини і громадянина Президент
України має право законодавчої ініціативи щодо законопроєктів у цій сфері (ст. 93 Конституції України), а також ветування законів, прийнятих Верховною Радою України, насамперед із мотивів недотримання прав і свобод людини (п. 30 ч. 1
ст. 106 Конституції України). Для здійснення правозахисної
діяльності Президент України має також виключні повноваження щодо:
— прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні (п. 26
ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— здійснення помилування (п. 27 ч. 1 ст. 106 Конституції
України).
У державному механізмі України, побудованому на засадах законності, республіканізму, народного суверенітету та
розподілу влад, Президент України є лише одним з вищих органів державної влади (поряд з парламентом, урядом, Верховним Судом, Конституційним Судом України), тобто підпорядкований тільки народу. Він стоїть не над гілками влади, а
між ними, забезпечуючи єдність державної влади і злагоджене
функціонування її гілок. Саме на виконання зазначених функцій і спрямовані повноваження Президента України, закріплені
у ст. 106 Конституції України, що «проникають» у сфери функціонування усіх гілок влади (Шатіло В. А. Президент у механізмі
державної влади: деякі питання вітчизняної та зарубіжної теорії і практики (В. А. Шатіло/ Вісник Академії адвокатури України. том 11 число 2 (30), 2014. — С. 15—16.)
Так, Президент України наділений певними повноваженнями у відношенні до Верховної Ради України та в сфері законодавчої влади. Зокрема, у відношенні до Верховної Ради України Президент України уповноважений: призначати позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією України (п. 7 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
припиняти повноваження Верховної Ради України у випадках,
передбачених Конституцією України (п. 8 ч. 1 ст. 106 Конституції України).
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Президент України наділений також певними законодавчими повноваженнями. Так, згідно ст. 93 Конституції України Президент України має право законодавчої ініціативи. До того ж
законопроєкти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово. Також глава держави наділений певними повноваженнями на
завершальній стадії законодавчого процесу. Зокрема, згідно ст. 94 Конституції 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. Однак право
вето Президента України (п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції України)
може бути подолано конституційною більшістю складу Верховної Ради України. В такому разі Президент України зобов’язаний підписати закон та оприлюднити його (ч. 2 ст. 94 та п. 29
ч. 1 ст. 106 Конституції України).
Не входячи безпосередньо до виконавчої гілки влади, Президент України, водночас, наділяється Конституцією України
певними повноваженнями по відношенню до Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які характеризують його «особливі зв’язки» з виконавчою владою. Так,
Президент України:
— вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до ст.
83 Конституції України, подання про призначення Верховною
Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж
на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції (п. 9
ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ
України (п. 10 ст. 106 Конституції України);
— вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України (п. 14 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
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— за поданням Кабінету Міністрів України призначає на посаду і звільняє з посади голів місцевих державних адміністрацій (ч. 4 ст. 118 Конституції України);
— приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь з питань
недовіри голові відповідної місцевої державної адміністрації,
висловленої обласною чи районною радою (ч. 9 ст. 118 Конституції України);
— приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації, якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради (ч. 10 ст. 118 Конституції
України);
— зупиняє дію актів Кабінету Міністрів з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності (п. 15 ч. 1
ст. 106 Конституції України);
— скасовує акти Ради Міністрів Автономної Республіки
Крим (п. 16 ч. 1 ст. 106 Конституції України).
Президент України не може втручатися в діяльність судових
органів, однак наділений певними повноваженнями у сфері
судової влади. Так, Президент України:
— призначає на посади третину складу Конституційного
Суду України (п. 22 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом, призначає на посаду судді (ч. 1 ст. 128 Конституції України);
— призначає двох членів Вищої ради правосуддя (ч. 2
ст. 131 Конституції України).
Згідно Конституції України Президент України також бере
участь у формуванні органів, які безпосередньо не належать
до виконавчої та судової гілок влади. Він, зокрема:
— призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора (п. 11 ч. 1 ст. 106
Конституції України);
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— призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України (п. 12 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— призначає на посади та звільняє з посад половину складу
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (п. 13 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань
(п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України).
Конституція України відносить до компетенції Президента України деякі інші повноваження, необхідні для здійснення
функцій глави держави. Так, Президент України:
— присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини (п. 24 ч. 1 ст. 106
Конституції України);
— нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними (п. 25 ч. 1 ст. 106 Конституції України);
— створює в межах коштів, передбачених у Державному
бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (п. 28 ч. 1
ст. 106 Конституції України);
— на основі та на виконання Конституції і законів України
видає укази і розпорядження (ч. 3 ст. 106 Конституції України).
Хто може бути Президентом України

Лапка О. В.
Демократія — це право робити
неправильний вибір.
Д. Патрік

Конституція України чітко встановлює вимоги (цензи) до
кандидата у Президенти України. Встановлення таких вимог,
тобто формальних цензів, є типовими для усіх держав. Так,
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згідно ч. 2 ст. 103 Конституції України Президентом України
може бути обраний громадянин України. Така вимога за своїм
характером є об’єктивною, адже неприпустимо, щоб державу
очолювала особа, що не має з нею сталих правових зв’язків.
При цьому законодавством України невизначено обов’язкової
підстави набуття громадянства та строк перебування у громадянстві України.
Ценз громадянства для кандидата у Президенти встановлюється фактично у всіх державах світу. Однак у деяких державах, на відміну від українського законодавства, розглядувана
вимога передбачає наявність громадянства за народженням,
тобто не припускається балотування на виборах президента
так званих натуралізованих громадян. Так, наприклад, в Португалії главою держави може стати тільки громадянин португальського походження, у Греції кандидат у президенти повинен мати грецьке громадянство щонайменше протягом 5 років
і батька-грека. У Мексиці не тільки батько, але й мати кандидата в президенти повинні бути мексиканцями за народженням,
а в Монголії президентом може стати лише корінний монгол
у трьох поколіннях. Серед пострадянських країн вимога наявності в кандидатів на посаду президента громадянства, набутого за народженням, конституційно встановлена в Грузії,
Естонії та Казахстані.
Об’єктивною за характером вимогою до кандидатів у президенти є досягнення визначеного віку (віковий ценз). Так, ч. 2
ст. 103 Конституції України та ч. 1 ст. 9 Закону України «Про вибори Президента України» встановлюється, що кандидатом на
посаду глави держави може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п’яти років. Дана вимога встановлюється з огляду на те, що у цьому віці людина
має певний життєвий досвід і здатна на основі свого досвіду
приймати відповідальні рішення. При цьому максимально допустимий вік для кандидатів на посаду глави держави Конституція України не встановлює.
Віковий ценз для кандидатів у президенти встановлений у
багатьох країнах. Найбільш розповсюдженою є норма, відпо538

відно до якої президентом можна стати по досягненні 35-літнього віку. Такий віковий ценз для глави держави встановлений у США, Мексиці, Австрії, Угорщині, Португалії, Ірландії, Ісландії, Індії. Тридцятип’ятирічний віковий ценз для кандидатів
у президенти передбачено й майже в усіх пострадянських країнах. Однак у деяких державах встановлюється вищий віковий
ценз. Так, наприклад, у Німеччині віковий ценз для кандидата
у Президенти становить 40 років, в Італії — 50 років, у більшості країн Латинської Америки цей ценз відповідає 30 рокам, в
Монголії — 45 років.
Виключно з прямими виборами співвіднесена вимога постійного проживання (ценз осілості) кандидата у Президенти
України у межах території держави протягом десяти останніх
років перед днем виборів (ч. 2 ст. 103 Конституції України).
Встановлення цензу осілості є необхідним для того, щоб кандидат на посаду глави держави міг орієнтуватися в особливостях суспільного життя країни, правильно визначати потреби та
способи його вдосконалення тощо. Аналогічні норми містяться й у конституціях інших держав (Болгарія — 5 років, США —
14 років).
Ценз осілості щодо кандидата у Президенти України передбачає проживання останнього в Україні. При цьому ч. 2 ст. 9 Закону України «Про вибори Президента України» визначає, що
особа вважається такою, що проживає на території України,
якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно
до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні». Згідно ч. 1 ст. 3 Закону України
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація — внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням
адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 103 Конституції України кандидатом
на посаду Президента України може бути особа, яка має пра539

во голосу. При цьому ст. 70 Конституції України чітко визначає,
що 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. Аналогічні норми містяться й у конституціях інших
держав. Так, наприклад, в Угорщині главою може бути обраний
будь-який громадянин, що володіє виборчим правом. Більш
конкретизується дана вимога у конституційних нормах ФРН,
Австрії, Індії. Зокрема, кандидати у президенти даних держав
повинні мати право обрання в нижню палату їх парламенту
Встановлення у ч. 2 ст. 103 Конституції України вимоги володіння державною мовою кандидата у Президенти України
пов’язане з її використанням в процесі виконання повноважень глави держави, зокрема, в текстах нормативних правових актів України, посланнях глави держави до парламенту,
під час офіційних переговорів тощо. При цьому в Конституції
України не зазначається, який саме рівень володіння державною мовою вимагається від кандидата у Президенти України.
Однак він має бути таким, щоб забезпечувати належне виконання президентських повноважень.
Вимога щодо володіння державною мовою для кандидата
на посаду глави держави на конституційному рівні закріплена
в Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані й Узбекистані. При цьому в Казахстані й Узбекистані кандидати повинні «вільно володіти» державною мовою.)
З метою недопущення авторитаризму та зловживання владою ч. 3 ст. 103 Конституції України встановлює, що одна й та
сама особа не може бути Президентом України більше ніж два
строки підряд. Ключовим у даному конституційному положенні є поняття «два строки підряд». Відповідно, Конституція України не забороняє одній особі навіть після двох строків перебування на посаді Президента через деякий проміжок часу знову обійняти цю посаду. Таке обмеження строку перебування
на посту або обрання на нього є поширеним у конституційній
практиці багатьох країн (Грузія, Білорусь, Болівія, Італія, Португалія, Росія, США, Франція тощо).
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Порядок обрання Президента України

Лапка О. В.
Найвища влада гідна шанування
лише остільки, оскільки вона є засобом забезпечення прав людини.
А. де Кюстін
Щоб влада стала сильнішою, її необхідно обмежити.
Л. Берне

Відповідно до ст. 103 Конституції України Президент України обирається громадянами України на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Дане положення на конституційному рівні закріплює
найбільш демократичний спосіб обрання Президента України — безпосередньо народом. Відповідно, Президент України
одержує свій мандат безпосередньо від народу, що дає йому
можливість бути політично незалежною, автономною щодо
інших гілок державної влади в Україні фігурою. Такі вибори є
характерними для багатьох країн світу (Австрії, Литви, Румунії,
Фінляндії та ін.).
В цілому, вибори Президента України — це передбачена
Конституцією та законами України форма безпосереднього волевиявлення Українського народу щодо заміщення поста Президента України шляхом загального, вільного, рівного, прямого і таємного голосування виборщиків.
Сутність і зміст виборів Президента України в загальному
вигляді відображають принципи виборів глави держави.
Під принципами виборів Президента України можна розуміти вихідні положення, фундаментальні ідеї, які відображають
суть виборів як передбаченої Конституцією України пріоритетної форми безпосередньої демократії, визначають засади
правового регулювання реалізації і гарантування виборчих
прав громадян України та забезпечують передбачений зако541

нодавством України порядок організації і проведення виборів
Президента України.
Відповідно до Конституції та законів України можна виділити такі основні принципи виборів Президента України:
— принцип загальності — передбачає надання можливості брати участь у голосуванні всім громадянам держави, якщо
вони є дієздатні та на день проведення виборів досягли вісімнадцяти років (ст. 70 Конституції України, ч. 1 ст. 2 Закону України «Про вибори Президента України»). Також громадяни України, які мають право голосу (виборці), можуть брати участь у
роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та інших заходах у порядку,
визначеному законами України;
— принцип рівності — передбачає, що громадяни України
беруть участь у виборах на рівних засадах. Так, ч. 2 ст. 3 Закону
України «Про вибори Президента України» встановлює, що кожний громадянин України на виборах Президента України має
один голос. Виборець може використати право голосу тільки
на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Така практика притаманна більшості європейських країн.
Рівне виборче право стосується не лише виборців, але й
кандидатів на пост Президента України. Так, згідно ч. 3 ст. 3 Закону України «Про вибори Президента України» усі кандидати на пост Президента України мають рівні права і можливості
брати участь у виборчому процесі.
Рівність прав і умов участі у виборчому процесі забезпечується:
1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост
Президента України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання,
за мовними або іншими ознаками;
2) забороною втручання органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого само542

врядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
3) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України;
4) рівним та неупередженим ставленням органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до
кандидатів на пост Президента України;
5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів на пост Президента України (ч. 4 ст. 3
Закону України «Про вибори Президента України»);
— принципом прямого виборчого права, який полягає в
тому, що Президент України обирається безпосередньо
громадянами України (ст. 103 Конституції України, ст. 4
Закону України «Про вибори Президента України»). При
цьому участь громадян України у виборах Президента
України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
Прямі вибори є більш характерними для країн з президентською (за винятком США та Індонезії) і напівпрезидентською
формами правління. Безпосередньо населенням глава держави обирається в Бразилії, Мексиці, Росії, Україні, Франції, Азербайджані і т. ін. Однак, як свідчить практика, прямими виборами Президент обирається і в багатьох парламентарних державах (Австрія, Ірландія, Ісландія, Румунія, Болгарія, Молдова),
що, очевидно, відповідає прагненню законодавця дещо посилити інститут глави держави, надати йому більшої легітимності;
— принцип особистого голосування — полягає в тому, що
кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються (ст. 8 Закону України «Про вибори Президента
України»).
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Особисте голосування також є гарантією прозорих та демократичних виборів, зменшуючи можливість маніпулювання
виборчими бюлетенями у процесі підрахунку голосів:
— принцип таємного голосування — передбачає виключення контролю за волевиявленням виборців. Так, ст. 7
Закону України «Про вибори Президента України» встановлює, що фотографування, відеофіксація в будь-який
спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для
таємного голосування, а також демонстрація виборцем
результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.
Розрізняють кілька видів президентських виборів. Відповідно до ч.1 ст. 15 Закону України «Про вибори Президента України» вибори Президента України можуть бути:
— черговими — проводяться у зв’язку із закінченням конституційного строку повноважень Президента України.
Згідно ч. 5 ст. 103 Конституції України чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого
року повноважень Президента України.
Рішення щодо проведення чергових виборів Президента
України приймає Верховна Рада України. При цьому вона призначає чергові вибори не пізніш як за сто днів до дня виборів
(ч. 2 ст. 17 Закону України «Про вибори Президента України»).
Виборчий процес чергових виборів Президента України
розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого
процесу шляхом прийняття рішення не пізніш як за дев’яносто
один день до дня голосування (ч. 3 ст. 17 Закону України «Про
вибори Президента України»).
— позачерговими — проводяться у зв’язку з прийняттям
відповідної постанови Верховної Ради України.
Згідно ч. 5 ст. 103 Конституції України у разі дострокового
припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев’яноста днів з дня
припинення повноважень.
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Рішення щодо проведення позачергових виборів Президента України приймає Верховна Рада України. Вибори глави держави в даному випадку відбуваються в останню неділю
дев’яностоденного строку з дня їх призначення (ч. 4 ст. 17 Закону України «Про вибори Президента України»).
— повторними — проводяться у зв’язку з неможливістю
встановлення результатів виборів, вибори не відбулися.
Відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону України «Про вибори Президента України» повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
— якщо до виборчого бюлетеня для голосування було
включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано;
— у разі коли після закінчення строку реєстрації кандидатів
на пост Президента України не зареєстровано жодного
кандидата;
— якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня
повторного голосування зняли свої кандидатури;
— у разі, коли вибори Президента України визнані такими,
що не відбулися;
— якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку
та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом.
Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев’яностоденного строку з дня прийняття Верховною Радою України відповідної постанови. При цьому постанову український парламент приймається не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України
відповідного подання Центральної виборчої комісії.
Згідно ч. 9 ст. 17 Закону України «Про вибори Президента України» виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного
опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.
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Виборчий процес Президента України — це врегульована Конституцією та законами України специфічна діяльність
суб’єктів виборчого процесу, спрямована на підготовку і проведення виборів Президента України.
Суб’єктами виборчого процесу Президента України є: виборець; виборча комісія; кандидат на пост Президента України; партія, яка висунула кандидата; офіційний спостерігач від
партії — суб’єкта виборчого процесу, від кандидата на пост
Президента України, від громадської організації, який зареєстрований у порядку (ст. 12 Закону України «Про вибори Президента України»).
Виборчий процес Президента України включає встановлену законодавством України сукупність стадій (етапів), що
складаються з конкретних виборчих процедур і виборчих дій.
Стадії виборчого процесу Президента України — це етапи
організації та проведення виборів, в рамках яких уповноваженими суб’єктами здійснюються законодавчо визначені дії
та процедури, що забезпечують цілісність, завершеність та
легітимність процесу обрання Президента України.
Кожна стадія виборчого процесу Президента України складається з відповідної кількості етапів, які, в свою чергу, складаються з елементарних дій суб’єктів виборчого процесу. Особливості стадій, етапів та здійснюваних в їх межах дій розкриваються у Законі України «Про вибори Президента України».
Складові виборчого процесу Президента України: підготовча стадія; основна стадія; заключна стадія.
Підготовча стадія виборчого процесу Президента України
охоплює етапи, пов’язані з підготовкою проведення виборів
Президента України.
Дана стадія включає такі етапи:
1) призначення виборів Президента України.
Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови (п. 7 ч. 1
ст. 85 Конституції України, ст. 16 Закону України «Про вибори
Президента України»).
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2) утворення окружних та дільничних виборчих комісій.
Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який
включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ(ч. 1 ст. 19 Закону України «Про вибори Президента
України»).
Українським законодавством встановлюється, що вибори
Президента України організовують і проводять:
— Центральна виборча комісія — утворюється Верховною
Радою України за поданням Президента України у складі голови, заступників голови, секретаря та інших членів
комісії у кількості не менше сімнадцяти осіб. У поданні
Президента України про призначення на посаду членів
Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і
груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради
України;
— окружні виборчі комісії — утворюються Центральною
виборчою комісією у складі голови, заступника голови,
секретаря та інших членів комісії у кількості не менше
дванадцяти осіб. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій (по одній особі до однієї
виборчої комісії від одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у
Центральній виборчій комісії. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають
право голосу;
— дільничні виборчі комісії — утворюються відповідною
окружною виборчою комісією не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше
дванадцяти осіб. Право подання кандидатур до складу
дільничних виборчих комісій (по дві особи до однієї виборчої комісії від одного кандидата) звичайних виборчих
дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах
кримінально-виконавчої системи, мають кандидати на
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пост Президента України (Розділ IV Закону України «Про
вибори Президента України»).
3) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення.
Складання списків виборців для проведення виборів Президента України здійснюють органи ведення Державного реєстру виборців (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України»). Вони надають попередні списки виборців
дільничним комісіям, які, в свою чергу, надають його для загального ознайомлення. Громадяни мають право ознайомитись зі списком виборців у приміщенні відповідної дільничної
виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. У разі виявлення громадянином неточностей
або не включення чи виключення його зі списку виборців, останній має право з цього приводу звернутися із відповідною
заявою до:
а) відповідної дільничної виборчої комісії;
б) безпосередньо до органу ведення Державного реєстру
виборців;
в) суду за місцезнаходженням виборчої дільниці (ч. 3 ст. 32
Закону України «Про вибори Президента України»).
Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі: рішення суду, повідомлення
органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення
кратного включення виборця у списку виборців на виборчій
дільниці. При цьому безпосередньо у день голосування зміни
до уточненого списку виборців не вносяться (ч. 2—3 ст. 35 Закону України «Про вибори Президента України»).
Основна стадія виборчого процесу Президента України
охоплює етапи пов’язані із здійсненням організаційних, інформаційних, фінансових та матеріально-технічних заходів щодо
забезпечення проведення виборів Президента України:
1) висування кандидатів на пост Президента України.
Висування кандидатів на пост Президента України партіями та самовисування розпочинається з першого дня виборчо548

го процесу. Право висування кандидата на пост Президента
України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії, а також
самовисуванням. При цьому, партія може висунути лише одного кандидата на пост Президента України, який є членом цієї
партії, або позапартійним.
2) реєстрація кандидатів на пост Президента України.
Реєстрацію кандидата на пост Президента України здійснює Центральна виборча комісія. Кожен кандидат подає до
Центральної виборчої комісії законодавчо встановлений пакет документів, який перевіряється останньою протягом п’яти днів. Подання документів до Центральної виборчої комісії
для реєстрації кандидатів закінчується за п’ятдесят п’ять днів
до дня виборів.
У разі реєстрації кандидата уповноваженому представнику партії або кандидату на пост Президента України не пізніше наступного дня видається копія постанови про реєстрацію,
а у триденний строк з дня прийняття рішення про його реєстрацію посвідчення кандидата на пост Президента України за
формою, встановленою Центральною виборчою комісією (ч. 7
ст. 51 Закону України «Про вибори Президента»).
3) фінансування підготовки та проведення виборів Президента України.
Витрати на підготовку та проведення виборів Президента
України здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на
пост Президента України.
Виборчий фонд кандидата на пост Президента України
має накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для
фінансування виборчої кампанії кандидата на пост Президента України, а також поточні рахунки, з яких здійснюється
фінансування витрат на виборчу кампанію. На виборчі поточні рахунки кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента
України.
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Виборчий фонд кандидата на пост Президента України
формується за рахунок його власних коштів, коштів партії,
яка висунула кандидата, а також добровільних внесків фізичних осіб.
Добровільні внески особи до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, висунутого партією або шляхом самовисування, обмежуються розміром максимального
внеску на підтримку партії протягом року, встановленим Законом України «Про політичні партії в Україні».
Забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду кандидата на пост Президента України особам, які
відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»
не мають права здійснювати внески на підтримку партій.
4) проведення передвиборної агітації.
Передвиборна агітація — це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України
(ч.1 ст. 58 Закону України «Про вибори Президента України»).
Відповідно до ст. 57 Закону України «Про вибори Президента України» передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його
реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о
24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів.
Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій
формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції
України та законам України. При цьому вона здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, для цілей, визначених
цим Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост
Президента України.
Участь у передвиборній агітації забороняється:
— особам, які не є громадянами України;
— органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;
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— членам виборчих комісій під час виконання обов’язків
членів виборчих комісій.
Заключна стадія виборчого процесу Президента України
охоплює етапи, пов’язані із визначенням результатів виборів
Президента України:
1) голосування.
Голосування проводиться у день виборів та у день повторного голосування з 8 до 20 години. Воно проводиться у спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення
виборчих скриньок. Обладнання приміщення для голосування
покладається на дільничну виборчу комісію.
Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення
таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.
2) встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента України.
Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії
на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. При цьому засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення
та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на
виборчій дільниці.
Протокол про підрахунок голосів виборців та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній
окружній виборчій комісії на її засідання, яка в свою чергу,
здійснює опрацювання наданих їй дільничними комісіями
матеріалів, складає відповідний протокол про підсумки голосування та повідомляє про їх результати Центральну виборчу комісію. Також на прохання кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів
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окружна виборча комісія невідкладно надає їм копію відповідного протоколу.
Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом
десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки
голосування в межах відповідних територіальних виборчих
округів на підставі цих протоколів, у тому числі з поміткою
«Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про
підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу встановлює результати виборів Президента України, про що
складає протокол.
3) офіційне оголошення результатів виборів Президента
України.
Результати виборів Президента України оприлюднює на
своєму засіданні Центральна виборча комісія (ст. 86 Закону
України «Про вибори Президента України»).
Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є опублікування результатів виборів Президента
України у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб’єкта
висування.
У разі необхідності виборчий процес може включати також
такі етапи:
— повторне голосування;
— підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків по
вторного голосування і результатів виборів Президента
України та їх офіційне оголошення.
Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням
Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або офіційною публікацією подання Центральної виборчої комісії до Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів Президента України.
552

Строк повноважень Президента України

Лапка О. В.
Ніхто не зберігає після відходу з поста президента репутацію, з якою він посів його.
Томас Джефферсон
Першою ознакою справжньої політичної мудрості завжди залишається вміння заздалегідь відмовитися від недосяжного.
С. Цвейг

Встановлення терміну перебування особи на посаді Президента України є поширеним для більшості держав світу і є
проявом демократичності цього інституту. Це відрізняє його
від монарха, який перебуває при владі довічно.
Відповідно до ст. 103 Конституції України Президент України обирається строком на п’ять років.
Сьогодні у більшості держав термін повноважень глави
держави становить 4—5 років (наприклад, Аргентина, Ісландія, Колумбія, США, Угорщина — 4 роки; Бразилія, Греція, Індія,
Португалія, Польща, Чехія, Франція — 5 років). В ряді країн президент знаходиться при владі не менше 6 чи 7 років (наприклад, Австрія, Ліван, Мексика, Фінляндія, Філіппіни — 6 років;
Італія, Сирія, Мадагаскар — 7 років). Найбільш часто відбуваються президентські вибори у Швейцарії, де термін повноважень глави держави становить 1 рік без права переобрання
на наступний термін.
Президент України виконує свої повноваження до вступу
на пост новообраного Президента України (ч. 1 ст. 108 Конституції України).
Конституція України чітко визначає підстави дострокового припинення повноважень Президента України. Так, від553

повідно до п. 1 ч. 2 ст. 108 Конституції України повноваження Президента України припиняються достроково у разі його
відставки.
Відставка Президента України — це добровільне припинення Президентом України своїх повноважень.
Відставка Президента України набуває чинності з моменту
проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України (ст. 109 Конституції України). Заява
глави держави про відставку повинна вміщувати мотивовані
докази неможливості подальшого виконання своїх обов’язків
і доречності відставки. При цьому згода Верховної Ради України не потрібна. Глава держави лише повідомляє про своє рішення, у зв’язку з чим Верховною Радою України відповідно до
п. 7 ст. 85 Конституції України мають бути призначені вибори
нового Президента.
Підставою дострокового припинення повноважень Президента України є також неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я (ч. 2 ст. 108 Конституції України).
При цьому неспроможність 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 — за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку (ст. 110 Конституції України). Відповідно, сам по собі медичний висновок не є
підставою для дострокового припинення повноважень Президента України. Необхідне ще й письмове подання Верховного Суду України, яке містить юридичну оцінку медичного
висновку.
Процедура розгляду Верховною Радою України питання
щодо дострокового припинення повноважень Президента
України у зв’язку з неспроможністю виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я регламентується ст. 170 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Зокрема,
положення даної статті чітко визначають, що, у разі якщо Верховній Раді України стануть відомі факти про неспроможність
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виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я, за пропозицією Голови Верховної Ради України
або не менш як 45 народних депутатів, Верховна Рада може
створити тимчасову слідчу комісію для перевірки відповідних фактів. Така комісія створюється на закритому пленарному засіданні Верховної Ради України, про що невідкладно
повідомляється Президент України. На підставі висновку тимчасової слідчої комісії, підготовленого з урахуванням медичного висновку про стан здоров’я Президента України, Верховна Рада України може прийняти постанову про звернення до
Верховного Суду щодо надання ним письмового подання про
дострокове припинення повноважень Президента України за
станом здоров’я. На підставі зібраних даних Верховний Суд
складає спеціальне письмове подання, яке разом із медичним
висновком надсилається Верховній Раді. В подальшому, з врахуванням відповідних висновків та подання Верховного Суду,
на закритому пленарному засіданні Верховна Рада України
встановлює неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я та більшістю голосів
від конституційного складу приймає відповідне рішення. Про
прийняте рішення Голова Верховної Ради України терміново
письмово повідомляє Президента України, Прем’єр-міністра
України, Голову Конституційного Суду України, Голову Верховного Суду та офіційно оприлюднює відповідний акт Верховної
Ради через засоби масової інформації.
Дострокове припинення повноважень Президента України
можливе також у разі його усунення в порядку імпічменту (ч. 2
ст. 108 Конституції України).
Імпічмент — це особлива процедура притягнення до відповідальності вищих посадових осіб держави.
Процедура імпічменту як підстави дострокового припинення повноважень Президента України, згідно ч. 1 ст. 111 Конституції України може бути застосовано у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Зміст поняття «державна зрада» розкривається у ст. 111
Кримінального кодексу України, де під нею розуміється діяння,
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умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороно
здатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці
України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в
період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній
державі, іноземній організації або їх представникам допомоги
в проведенні підривної діяльності проти України.
Така підстава дострокового припинення повноважень глави держави встановлюється у більшості країн з республіканською формою правління. При цьому найпоширенішими підставами для імпічменту є порушення конституції і тяжкі злочини. Так, наприклад, в Італії президент відповідає за державну
зраду або посягання на Конституцію, у Німеччині — за навмисне порушення ним Основного або іншого федерального закону, у США — за державну зраду, хабарництво та інші тяжкі злочини, у Франції — тільки за державну зраду.
Встановлена Конституцією України процедура імпічменту
є єдиним способом притягнення Президента України до конституційної відповідальності і за своєю правовою природою не
аналогічна обвинуваченню особи відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу України. Конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без
порушення проти нього кримінальної справи.
Процедура імпічменту Президента України досить складна
і включає такі стадії:
— ініціювання питання про усунення Президента з поста в
порядку імпічменту більшістю від конституційного складу Верховної Ради України;
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту зініціюється більшістю від конституційного
складу Верховної Ради України (ст. 111 Конституції України).
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. При цьому
підставою для ініціювання питання про усунення глави держа556

ви з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради України, підписи яких не відкликаються (ч. 3 ст. 171 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»). Дане подання повинно містити відповідне обґрунтування доцільності
створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, а також документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії (ч. 1 ст. 171 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України»).
Спеціальна тимчасова слідча комісія має право користуватися всіма засобами встановлення істини: допитувати свідків,
вимагати і досліджувати (вивчати) документи, проводити експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки доказів
тощо. За результатами проведеного розслідування спеціальна
тимчасова слідча комісія готує висновки і пропозиції, які розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
— прийняття Верховною Радою України не менш як двома
третинами від її конституційного складу рішення про звинувачення Президента України;
Питання про висновки і пропозиції спеціальної тимчасової
слідчої комісії включаються до порядку денного пленарних
засідань Верховної Ради України без голосування і розглядаються невідкладно після їх надання Президентові України
та народним депутатам. Пленарне засідання Верховної Ради
України, на якому відбувається розгляд висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії, може бути відкритим, а за наявності у матеріалах інформації, що становить
державну або іншу охоронювану законом таємницю, може
бути закритим (ст. 178 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»). Після розгляду висновків і пропозицій
спеціальної тимчасової слідчої комісії, заслуховування свідчень свідків та експертів, Президента України та захисника
(захисників) його прав Верховна Рада України переходить
до обговорення проєкту постанови про звинувачення Президента України.
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Рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України приймається таємним голосуванням шляхом
подачі бюлетенів (ч.1 ст. 185 Закону України «Про Регламент
Верховної Ради України»).
— прийняття Верховною Радою України не менш як трьома
четвертими від її конституційного складу рішення про усунення Президента з поста;
Відповідно до ч. 3 ст. 185 Закону України «Про Регламент
Верховної Ради України» у разі прийняття постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України у вчиненні
державної зради або іншого злочину Верховна Рада приймає
постанову більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу про звернення до:
1) Конституційного Суду України для перевірки справи та
отримання його висновку щодо додержання конституційної
процедури розслідування та розгляду справи про усунення
Президента України з поста в порядку імпічменту;
2) Верховного Суду для одержання його висновку про те,
що діяння, в яких обвинувачується Президент України, містять
ознаки державної зради або іншого злочину.
У разі одержання висновків Конституційного Суду України
та Верховного Суду відповідно про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент
і про те, що діяння, в яких обвинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину, Верховна Рада таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів
приймає постанову про усунення Президента України з поста
в порядку імпічменту.
Постанова Верховної Ради про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту вважається прийнятою, якщо
за неї проголосувало не менш як три чверті народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
Повноваження Президента України можуть бути достроково припиненими у раз його смерті (ч. 2 ст. 108 Конституції
України).
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Офіс Президента України

Лапка О. В.
Уряд — винахід людського
розуму, тож люди мають повне право користуватися ним на
свій розсуд.
Е. Берк

При главі держави завжди функціонує допоміжний орган,
який уповноважується забезпечити належне виконання його
конституційних повноважень. Так, іще у 1991 році указом Леоніда Кравчука було створено Адміністрацію Президента України. Даний орган існував і при каденції Леоніда Кучми. 24 січня
2005 році третій глава держави — Віктор Ющенко своїм указом
реорганізував Адміністрацію у Секретаріат Президента України. В свою чергу Віктор Янукович у 2010 році знову у якості допоміжного органу створює Адміністрацію Президента України,
яка функціонує з деякими структурними змінами до обрання у
2019 році нового Президента України.
20 червня 2019 року новообраним главою держави було
видано Указ № 417/2019 «Питання забезпечення діяльності
Президента України» у якому було анонсовано створення
Офісу Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України. І уже 25 червня 2019 року Указом Президента України
№ 436/2019 було затверджено Положення про Офіс Президента України.
Згідно п. 2 Положення про Офіс Президента України у своїй діяльності Офіс керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
міжнародними договорами України, укладеними в установленому порядку, Положенням про Офіс Президента України, а також розпорядженнями Керівника Офісу Президента
України та наказами Керівника Апарату Офісу Президента
України.
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До складу Офісу входять:
Керівник Офісу Президента України;
Перший заступник Керівника Офісу Президента України;
заступники Керівника Офісу Президента України;
Керівник Апарату Офісу Президента України;
Перший помічник, помічники Президента України;
радники Президента України;
Прес-секретар Президента України;
представники Президента України;
уповноважені Президента України;
Кабінет Президента України;
Кабінет Керівника Офісу Президента України;
Директорати (з питань правової політики; з питань зовнішньої політики; з питань національної безпеки та оборони; з питань юстиції та правоохоронної діяльності; питань регіональної політики та децентралізації; з питань економічної політики;
з питань економічної політики; з питань внутрішньої та гуманітарної політики; з питань інформаційної політики);
Департаменти (документального забезпечення; з питань
Державного Протоколу та Церемоніалу; з питань громадянства, помилування, державних нагород; з питань звернень громадян; доступу до публічної інформації; доступу до публічної
інформації; управління персоналом; інформаційних технологій; забезпечення зв’язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України; забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;
режимно-секретний).
Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, Перший помічник, помічники Президента
України, радники Президента України, Прес-секретар Президента України, представники Президента України, уповноважені Президента України призначаються на посади на строк
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повноважень Президента України і звільняються з посад Президентом України.
Відповідно до п. 3 Положення про Офіс Президента України, затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436/2019, основними завданнями Офісу Президента України є організаційне, правове, консультативне,
інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення
здійснення Президентом України визначених Конституцією
України повноважень.
Відповідно до покладених завдань Офіс Президента України:

·

здійснює експертний аналіз політичних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших процесів, що відбуваються
в Україні і світі, готує за його результатами для подання на
розгляд Президентові України пропозиції з питань формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на забезпечення додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, державного суверенітету, територіальної цілісності України;

·

забезпечує підготовку пропозицій щодо здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави та
вносить їх на розгляд Президентові України;

·

бере участь в опрацюванні пропозицій щодо здійснення
Президентом України керівництва у сферах національної
безпеки та оборони України, виконання ним повноважень Голови Ради національної безпеки і оборони України, здійснення контролю за сектором безпеки і оборони;

·

здійснює в установленому порядку експертизу прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на
підпис Президентові України, готує пропозиції щодо підписання законів або застосування щодо них права вето;

·

опрацьовує і подає на підпис Президентові України проєкти указів, розпоряджень Президента України, інших
документів;

·

забезпечує підготовку проєктів законів, що вносяться
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рядку законодавчої ініціативи; готує пропозиції щодо визначення Президентом України законопроєктів як невідкладних для позачергового розгляду Верховною Радою
України;

·

забезпечує підготовку проєктів послань Президента
України до народу, щорічних і позачергових послань
Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, оприлюднює такі
послання;

·

забезпечує в установленому порядку взаємодію Президента України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, правоохоронними, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян (у тому числі політичними партіями,
професійними спілками), підприємствами, установами,
організаціями, сприяє підвищенню ефективності такої
взаємодії;

·

забезпечує офіційне оприлюднення підписаних Президентом України законів України, а також указів і розпоряджень Президента України;

·

здійснює підготовку проєктів указів Президента України
про призначення на посаду судді, а також проєктів законів щодо утворення, реорганізації і ліквідації судів;

·

здійснює підготовку проєктів конституційних подань,
звернень Президента України до Конституційного Суду
України та пропозицій щодо позиції Президента України у справах, які розглядаються Конституційним Судом
України;

·

опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції
з кадрових питань, що належать до повноважень Президента України;

·

забезпечує опрацювання та подання в установленому
порядку на розгляд Президента України пропозицій
щодо присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших вищих спеціальних звань і
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класних чинів, нагородження державними нагородами,
встановлення президентських відзнак та нагородження
ними;

·

здійснює аналіз актів Кабінету Міністрів України, нормативно- правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій та
за наявності підстав вносить Президентові України пропозиції щодо забезпечення приведення їх у відповідність
із Конституцією та законами України, актами Президента
України або зупинення їх дії, скасування;

·

забезпечує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента України;

·

здійснює моніторинг інформаційного простору України,
створює умови для доступу громадськості до інформації
про діяльність Президента України, Офісу, забезпечує
оперативне надання інформації про діяльність Президента України, Офісу засобам масової інформації, забезпечує роботу Офіційного інтернет-представництва Президента України, розміщує на його веб-сайті укази і розпорядження Президента України, а також іншу інформацію про діяльність Президента України, Офісу;

·

забезпечує розгляд в установленому порядку запитів
народних депутатів України, груп народних депутатів
України, комітетів Верховної Ради України до Президента України;

·

забезпечує опрацювання та подання в установленому
порядку на розгляд Президентові України пропозицій
щодо прийняття до громадянства України та припинення
громадянства України, надання притулку в Україні, здійснення помилування;

·
·

забезпечує планування діяльності Президента України;
забезпечує організацію та проведення протокольних та
церемоніальних заходів за участю Президента України,
зарубіжних візитів та робочих поїздок Глави держави;
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·

забезпечує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на
інформацію, що надходять до Президента України та Офісу, консультацій під час оформлення запитів;

·

організовує прийом громадян, які звертаються до Президента України, розгляд звернень громадян, а також звернень органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об’єднань (у тому числі професійних
спілок), підприємств, установ, організацій, здійснює облік
і аналіз таких звернень, на основі аналізу звернень розробляє та подає Президентові України пропозиції щодо
розв’язання порушених у них проблем;

·

здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності створених Президентом України консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб;

·

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці;

·

виконує інші функції для забезпечення здійснення Президентом України своїх повноважень (п. 4 Положення про
Офіс Президента України).

Для виконання своїх повноважень Офіс Президента України має право: одержувати інформацію, документи і матеріали від органів публічної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб; користуватися
інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій,
мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; залучати до виконання окремих робіт і завдань, до участі у
вивченні окремих питань учених і фахівців у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади; скликати наради, створювати робочі групи;
порушувати питання щодо проведення науково-дослідних та
інших робіт з питань, що належать до повноважень Президента України та Офісу.
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Акти Президента України

Лапка О. В.

Мудрий законодавець починає
не з видання законів, а з вивчення їх
придатності для цього суспільства.
Ж.-Ж. Руссо
Справедливість і закон — ось дві
сили; від їхньої згоди походить порядок, від їхнього антагонізму народжуються катастрофи.
В. Гюго
Зайві закони послаблюють необхідні закони.
Ш. Монтеск’є
Закон — компроміс держави і
права.
А. Круглов

На виконання своїх повноважень Президент України може
приймати два види правових актів: укази і розпорядження
(ч. 3 ст. 106 Конституції України). Акти Президента України є
обов’язковими для виконання.
Основними ознаками актів Президента України є:
— видаються на основі Конституції та законів України;
— мають підзаконний характер;
— приймаються в межах повноважень глави держави;
— є обов’язковими для виконання;
— діють на всій території України.
Питання порядку підготовки та внесення проєктів актів Президента України визначаються Положенням про порядок підготовки та внесення проєктів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України № 970/2006 від 15.11.2006.
Укази — це нормативно-правові чи індивідуально-владні акти, які приймаються Президентом України на виконання
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Конституції та законів України з найважливіших питань державного і суспільного життя.
Нормативні акти Президента України поширюються на невизначене коло суб’єктів правовідносин, а індивідуально-владні
акти мають індивідуальне, тобто персоніфіковане спрямування.
Указами Президента України оформляються рішення щодо:
— призначення та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, установ та організацій;
— призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях;
— призначення всеукраїнського референдуму щодо змін
Конституції України, проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;
— призначення позачергових виборів до Верховної Ради
України;
— припинення повноважень Верховної Ради України;
— зупинення дії актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
— скасування актів Ради Міністрів Автономної Республіки
Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій;
— використання Збройних Сил України та інших військових
формувань у разі збройної агресії проти України;
— загальна або часткова мобілізацію, введення воєнного
стану в Україні або в окремих її місцевостях;
— прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку;
— присвоєння вищих дипломатичних рангів, вищих військових звань, інших спеціальних звань і класних чинів;
— нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, а також встановлення президентських відзнак та
нагородження ними;
— помилування;
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— створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, їх ліквідація, реорганізація;
— введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України та ін.
Деякі укази Президента України потребують контрасигнації. Контрасигнація — це скріплення акта Президента України підписами Прем’єр-міністра України або міністрів, відповідальних за правовий акт та його виконання, у результаті чого
вони стають політично та юридично відповідальними за указ
глави держави.
Відповідно до ч. 4 ст. 106 Конституції України потребують
скріплення підписами Прем’єр-міністр України і відповідного міністра акти Президента України, видані в межах його повноважень з питань: призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; рішень, прийнятих Радою національної
безпеки і оборони України; введення в Україні або в окремих
її місцевостях надзвичайного стану тощо.
Європейська практика свідчить, що процедура контрасигнації є важливим механізмом системи стримувань і противаг.
Так, наприклад, Конституція Польщі передбачає, що офіційні
акти Президента Республіки для набрання чинності потребують підпису Голови Ради Міністрів, який внаслідок підписання
такого акта несе відповідальність перед Сеймом.
Розпорядження — це індивідуально-владні внутрішньо-організаційні акти Президента України, що приймаються з питань
кадрового та іншого забезпечення.
Розпорядженнями Президента України оформляються рішення щодо:
— призначення на посади та звільнення з посад помічників, референтів Президента України;
— призначення уповноважених Президента України для
представництва інтересів глави держави у відповідних державних органах, установах, організаціях;
— доручення Кабінету Міністрів України, міністерствам та
іншим центральним органам виконавчої влади;
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— проведення переговорів, підписання міжнародних договорів України, надання повноважень на ведення переговорів,
на підписання міжнародних договорів України, відповідних директив делегації чи представникові України;
— винесення на обговорення громадськості проєктів законів, які передбачаються для внесення Президентом України
на розгляд Верховної Ради України, проєктів актів Президента України та ін.
Повноваження Кабінету Міністрів України

Кульчицька О. В.
Ідеальний уряд неможливий,
адже людям властиві пристрасті; але
якби людям не були властиві пристрасті, не було би потреби в уряді.
Вольтер
Одне із найважливіших завдань
держави полягає в тому, щоб зробити співіснування людей більш гуманним, а не в тому, щоб контролювати
їхні думки і нав’язувати їм сумнівні
норми.
В. Швебель
Непорушне підгрунтя держави — справедливість.
Піндар
Уряд існує для того, щоб захищати права меншості.
В. Філіпс

Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом
у системі органів виконавчої влади. Уряд, здійснює виконавчу
владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республі568

ки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
У відповідності до Конституції України до основних завдань
Кабінету Міністрів України належать:
1) забезпечення державного суверенітету та економічної
самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої
політики держави, виконання Конституції та законів України,
актів Президента України;
2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного
і всебічного розвитку особистості;
3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової,
структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я,
освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
4) розроблення і виконання загальнодержавних програм
економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;
5) забезпечення розвитку і державної підтримки науковотехнічного та інноваційного потенціалу держави;
6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об’єктами державної власності
відповідно до закону;
7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності
та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
569

9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю.
Кабінет Міністрів України має такі повноваження:
1) у сфері економіки та фінансів:
— забезпечує проведення державної економічної політики,
здійснює прогнозування та державне регулювання національної економіки; забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку;
— визначає доцільність розроблення державних цільових
програм з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконання;
— здійснює відповідно до закону управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, делегує в установленому законом порядку окремі повноваження
щодо управління зазначеними об’єктами міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, місцевим державним
адміністраціям та відповідним суб’єктам господарювання; подає Верховній Раді України пропозиції стосовно визначення
переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
— приймає рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів;
— сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та соціальній спрямованості
національної економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку
конкуренції та ринкової інфраструктури;
— забезпечує здійснення державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності;
— забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов’язані з реструктуризацією
та санацією підприємств і організацій, забезпечує проведення
державної промислової політики, визначає пріоритетні галузі
промисловості, які потребують прискореного розвитку;
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— забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника;
— забезпечує захист прав споживачів та підвищення якості їх життя;
— визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення державного
замовлення на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у
продукції (роботах, послугах); утворює згідно із законом державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх використання;
— забезпечує проведення державної аграрної політики та
продовольчу безпеку держави;
— забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє стабільності грошової одиниці України;
— розробляє проєкти законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України
Державного бюджету України, подає Верховній Раді України
звіт про його виконання; приймає рішення про використання
коштів резервного фонду Державного бюджету України;
— обслуговує державний борг України, приймає рішення
про випуск облігацій державних внутрішніх та зовнішніх позик;
— організовує державне страхування;
— забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворення;
— забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики
України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
— організовує та забезпечує здійснення митної справи;
— бере участь у складанні платіжного балансу та організовує роботу із складання зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне використання державних
валютних коштів;
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— виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом
про Державний бюджет України межах надаються іноземними
державами, банками, міжнародними фінансовими організація
ми, а в інших випадках — відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України;
2) у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:
— забезпечує проведення державної соціальної політики,
вживає заходів щодо підвищення реальних доходів населення
та забезпечує соціальний захист громадян;
— виступає стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу щодо проєктів законів, інших нормативно-правових актів з
питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин;
— забезпечує підготовку проєктів законів щодо державних
соціальних стандартів і соціальних гарантій;
—забезпечує розроблення та виконання державних програм соціальної допомоги, вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених
верств населення;
— забезпечує проведення державної політики зайнятості
населення, розроблення та виконання відповідних державних програм, вирішує питання профорієнтації, підготовки та
перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси, забезпечує виконання положень Генеральної угоди у межах взятих на
себе зобов’язань;
— забезпечує проведення державної політики у сферах
охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури і до572

ступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;
— забезпечує проведення державної політики у сферах
культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорони історичної та культурної спадщини, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України; створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних
меншин України, сприяє задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України;
— забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних
для розвитку охорони здоров’я, освіти, культури і спорту, туристичного та рекреаційного господарства;
— проводить державну політику у сфері інформатизації,
сприяє становленню єдиного інформаційного простору на території України;
— забезпечує проведення науково-технічної політики, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України, розроблення і виконання загальнодержавних науково-технічних
програм;
— вживає заходів щодо вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;
— визначає порядок формування та використання фондів
для науково-технічної діяльності;
— забезпечує проведення державної політики у сфері
охорони природи, екологічної безпеки та природокористування;
— забезпечує розроблення та виконання державних і міждержавних екологічних програм;
— здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі,
її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших
природних ресурсів;
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— приймає рішення про обмеження, тимчасову заборону
(зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону праці та навколишнього
природного середовища;
— координує діяльність органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язану з охороною навколишнього природного середовища, виконанням державних, регіональних і міждержавних
екологічних програм;
— забезпечує здійснення заходів, передбачених державними програмами ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, приймає рішення з питань ліквідації наслідків інших аварій,
а також пожеж, катастроф, стихійного лиха;
— засновує премії та стипендії Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення в різних сферах суспільного життя, визначає їх розмір та порядок призначення;
3) у сферах правової політики, законності, забезпечення
прав і свобод людини та громадянина:
— забезпечує проведення державної правової політики;
— здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними
делегованих повноважень органів виконавчої влади;
— вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров’я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби зі злочинністю, запобігання і
протидії корупції;
— здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових
рішень органами виконавчої влади та їх керівниками;
— створює умови для вільного розвитку і функціонування
системи юридичних послуг та правової допомоги населенню;
— здійснює заходи щодо забезпечення функціонування
системи безоплатної правової допомоги;
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— забезпечує фінансування видатків на утримання судів у
межах, визначених законом про Державний бюджет України,
та створює належні умови для функціонування судів та діяльності суддів;
— організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів, соціальний захист
працівників зазначених органів та членів їхніх сімей;
— забезпечує координацію і контроль за діяльністю органів
виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції;
4) у сфері зовнішньої політики:
— забезпечує у межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України, розробляє та затверджує державні програми в цій сфері, погоджує програми перебування офіційних
закордонних делегацій, до складу яких входять представники
Кабінету Міністрів України, та інші пов’язані з цим документи;
— забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України;
— приймає рішення про придбання за кордоном у власність України нерухомого майна (будівництво, реконструкцію об’єктів) для потреб закордонних дипломатичних установ
України;
5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:
— здійснює заходи щодо охорони та захисту державного
кордону України і території України;
— здійснює заходи щодо зміцнення національної безпеки
України, розробляє та затверджує державні програми з цих
питань;
— здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначає у межах бюджетних асигнувань на
оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;
— вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності
України, оснащення Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до закону військових формувань;
575

— забезпечує соціальні і правові гарантії військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам
їхніх сімей;
— здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;
— вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в міжнародних операціях з підтримання миру
і безпеки у порядку, визначеному законом;
— визначає пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу;
6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби:
— здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів
виконавчої влади;
— розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення
ефективності їх діяльності та оптимізації витрат, пов’язаних з
утриманням апарату управління;
— приймає рішення щодо забезпечення представництва
інтересів Кабінету Міністрів України під час розгляду справ у
Конституційному Суді України;
— вживає в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення та приймає відповідно до закону рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності:
а) керівників центральних органів виконавчої влади та їх
заступників;
б) голів місцевих державних адміністрацій (крім звільнення їх з посади);
в) інших посадових осіб, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України;
— затверджує граничну чисельність працівників органів
виконавчої влади;
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— визначає відповідно до закону умови оплати праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки, а також грошового забезпечення військо
вослужбовців (осіб рядового і начальницького складу), поліцейських;
— організовує проведення єдиної державної політики у
сфері державної служби;
— утворює, реорганізовує і ліквідує міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади відповідно до закону в
межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України
на утримання органів виконавчої влади, затверджує положення про зазначені органи.
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.
Склад Кабінету Міністрів України

Кульчицька О. В.
Психологічна ознака кризи державності — це коли пересічний громадянин держави відчуває себе розумнішим за уряд.
Ф. Іскандер

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр
України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єрміністри та міністри України.
Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів
577

України. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення
про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим
з дня прийняття такого рішення.
Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство
та законодавство про державну службу.
За поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів. Положення про відповідних міністрів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють
державною мовою. Не може бути призначена на посаду члена
Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на
яку протягом останнього року накладалося адміністративне
стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або
особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних
платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Члени Кабінету Міністрів України 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. У разі виникнення обставин, що
порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету
Міністрів України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету Міністрів України у двадцятиденний строк з дня виникнення цих обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку.
У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання
щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України
особи, яка є народним депутатом України, до подання додаєть578

ся особиста заява народного депутата України про дострокове
припинення ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України розглядається невідкладно Верховною Радою України на
тому ж пленарному засіданні після призначення його членом
Кабінету Міністрів України.
На членів Кабінету Міністрів України поширюються вимоги
та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
Стосовно кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів
України за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».
Порядок формування Кабінету МіністрівУкраїни

Кульчицька О. В.
Гідність держави залежить у кінцевому рахунку від гідності особистостей, які її формують.
Д. Мілль

Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України. Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем’єр-міністра України Президент України вносить за
пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді
України, до складу якої входить більшість народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України, в
строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після надходження
такої пропозиції. Пропозиція коаліції депутатських фракцій,
до складу якої входить більшість народних депутатів України
від конституційного складу Верховної Ради України, подається Президенту України за підписом народного депутата України — уповноваженого на подання пропозиції відповідно до
угоди про формування коаліції.
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До подання про призначення на посаду Прем’єр-міністра
України додаються:
1) відомості про громадянство;
2) відомості про освіту;
3) відомості про трудову діяльність і автобіографія;
4) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання
і протидії корупції»;
5) відомості про перебування у складі керівного органу чи
наглядової ради підприємства або організації, що має на меті
одержання прибутку;
6) відомості про судимість кандидата;
7) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів
на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Усі відомості подаються державною мовою і власноручно
підписуються кандидатом на посаду Прем’єр-міністра України.
Кандидат на посаду Прем’єр-міністра України за пропози
цією депутатських фракцій (фракції) до розгляду питання на
пленарному засіданні Верховної Ради України зустрічається з депутатськими фракціями та відповідає на їхні запитання. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення
Прем’єр-міністра України проводиться у поіменному режимі.
Рішення про призначення Прем’єр-міністра України приймається у формі постанови Верховної Ради України.
Особа, призначена Прем’єр-міністром України, у день свого
призначення перед вступом на посаду складає на пленарному
засіданні Верховної Ради України таку присягу:
«Усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському
народові. Зобов’язуюся додержуватися Конституції України та
законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність Украї580

ни, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, сталий демократичний
розвиток суспільства».
Після прийняття постанови Верховної Ради України
про її призначення до вступу на посаду новопризначений
Прем’єр-міністр України набуває повноважень проводити всі
необхідні консультації щодо формування складу Кабінету Міністрів України.
Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра
України, Міністра оборони України і Міністра закордонних
справ України, призначаються на посаду Верховною Радою
України за поданням Прем’єр-міністра України.
При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України
новопризначений Прем’єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України. Подання Прем’єр-міністра України стосовно
персонального складу Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання щодо окремих кандидатур
на посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може
вноситися окремо.
Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура. Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання. Верховна Рада
України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як
списком, так і щодо окремих посад. Рішення Верховної Ради
України щодо призначення члена Кабінету Міністрів України
приймається за його присутності.
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Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України
вважається відхиленою, якщо Верховна Рада України не прий
няла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України
Припинення повноважень та відставка Кабінету
Міністрів України

Кульчицька О. В.

Критерій демократії в наступному: при демократії народ може змістити уряд без кровопролиття.
К. Поппер
Один із недоліків демократії —
це право більшості на безвідповідальність.
Е. Севрус
Коли правління занадто швидко
йдуть одне за одним, нації дорого
сплачують за їхнє навчання.
П. Буаст

Складення повноважень Кабінету Міністрів України у зв’язку з обранням нового складу Верховної Ради України.
Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Заява про складення
повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем’єр-міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, та
оголошується на першому пленарному засіданні новообраної
Верховної Ради України.
Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:
1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри
Кабінету Міністрів України;
2) відставки Прем’єр-міністра України;
3) смерті Прем’єр-міністра України.
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Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як третини від її конституційного складу може
розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів
України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів
України. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через десять днів після внесення пропозиції
розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України, на яке запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України.
У разі розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент
України. Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від
конституційного складу Верховної Ради України. Прийняття
Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України
не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж
один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після
схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або
протягом останньої сесії Верховної Ради України.
Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній
Раді України про свою відставку. Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра України не
пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про
відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня
наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем’єр-міністра
України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
Повноваження Прем’єр-міністра України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про
смерть. Припинення повноважень Прем’єр-міністра України у
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разі його смерті має наслідком відставку всього складу Кабіне
ту Міністрів України.
Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед
новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці у наслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України; відставки Прем’єр-міністра України; смерті Прем’єр-міністра України, продовжує
виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
У разі смерті Прем’єр-міністра України повноваження
Прем’єр-міністра України на період до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України виконує Перший
віцепрем’єр-міністр України або віцепрем’єр-міністр України
згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом
повноважень.
У разі обрання члена Кабінету Міністрів України народним
депутатом України новообраної Верховної Ради України він
набуває повноважень народного депутата України у порядку,
визначеному законом, без подання документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати повноваження члена
Кабінету Міністрів України до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
Усі члени Кабінету Міністрів України, які склали повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебувають у відставці, звільняються зі своїх посад з початку
роботи новосформованим Кабінетом Міністрів України.
Член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою України:
1) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів
України за поданою ним заявою про відставку;
2) за поданням Прем’єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України), у
тому числі у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів
на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму
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відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення
виконавчого документа до примусового виконання;
3) за поданням Президента України — Міністр закордонних
справ України та Міністр оборони України, у тому числі у разі
наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого
документа до примусового виконання;
4) за власною ініціативою.
Секретаріат Кабінету Міністрів України

Кульчицька О. В.
Здатність людей ухвалювати закони робить демократію можливою,
здатність людей оминати закони робить демократію необхідною.
Р. Нібур

Секретаріат Кабінету Міністрів України є постійно діючим
органом, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.
Основними завданнями Секретаріату є організаційне,
експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, Прем’єр-міністра України, Першого
віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України,
Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство.
Секретаріат у своїй діяльності взаємодіє в установленому
порядку із Офісом Президента України, Апаратом Верховної
Ради України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами,
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об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.
До складу Секретаріату входять: керівництво Секретаріату — Міністр Кабінету Міністрів України, його перший заступник і заступники; патронатні служби — Апарат Прем’єр-міністра України, патронатні служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство,
структурні підрозділи — департаменти, самостійні управління
і відділи, Постійний представник Кабінету Міністрів України у
Конституційному Суді України; Представник Кабінету Міністрів
України у Верховній Раді України; Представник Кабінету Міністрів України у Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації; Бюро з питань антикорупційної політики;
Урядовий уповноважений з питань ґендерної політики, Апарат
Урядового уповноваженого з питань ґендерної полтіики, Урядовий уповноважений з питань прав людей з інвалідністю. Секретаріатом керує Міністр Кабінету Міністрів України.
Види центральних органів виконавчої влади

Демиденко В. О.

Демократія — це передусім процедура.
Англійський вислів

Систему центральних органів виконавчої влади (ЦЩВВ)
складають міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади.
В Україні створено та функціонують такі міністерства як:
аграрної політики та продовольства; внутрішніх справ; екології та природних ресурсів; економічного розвитку і торгівлі;
енергетики та вугільної промисловості; закордонних справ;
інформаційної політики; інфраструктури; культури; молоді та
спорту; оборони; освіти і науки; охорони здоров’я; регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; соціальної політики; фінансів; юстиції; з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
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До інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики, належать — служби, агентства, інспекції.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних
послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба. Зокрема, це такі служби як: Державна авіаційна служба України; Державна архівна служба України; Державна казначейська служба України;
Державна міграційна служба України; Державна регуляторна служба України; Державна служба експортного контролю
України та ін.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство.
Відповідно це: Державне агентство автомобільних доріг України; Державне агентство водних ресурсів України; Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження України;
Державне агентство з питань електронного урядування України; Державне агентство лісових ресурсів України; Державне
агентство резерву України та ін.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція. Це зокрема: Державна
архітектурно-будівельна інспекція України; Державна екологічна інспекція України; Державна служба якості освіти України; Державна інспекція енергетичного нагляду України; Державна інспекція ядерного регулювання України та інші.
Окрім наведених вище центральних органів виконавчої
влади в Україні функціонують ще центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом — це особливий вид
центральних органів виконавчої влади України, правовий статус яких регулюється окремими законами, де визначаються
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особливості їх створення, функціонування, відповідальності
та взаємодії з іншими органами публічної влади України. Для
прикладу, до них належать: Антимонопольний комітет України; Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
Фонд державного майна України; Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів тощо.
Повноваження центральних органів виконавчої
влади

Демиденко В. О.

За демократії людина не тільки
насолоджується найвищим ступенем влади, але й дістає найвищий
ступінь відповідальності.
Н. Казінс

Повноваження центральних органів виконавчої влади — це
конкретні права та обов’язки центральних органів виконавчої
влади з вирішення питань, віднесених до їх відання.
Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні
органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики.
Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади поширюються на всю територію держави.
До прав центральних органів виконавчої влади належить:
1) здійснення нормотворчої діяльності у сфері відання центрального органу виконавчої влади;
2) утворення, ліквідація, реорганізація підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління цього цент
рального органу виконавчої влади, затвердження їхніх положень (статутів), здійснення у межах своїх повноважень інших
функції з управління об’єктами державної власності;
3) залучення спеціалістів центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, орга588

нізацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань,
що належать до компетенції центрального органу виконавчої
влади;
4) представництво Уряду України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;
5) одержання від органів публічної влади інформації, документів та інших матеріалів в установленому законодавством
України порядку;
6) скликання в установленому порядку нарад з питань, що
належать до компетенції центрального органу виконавчої влади та ін.
До обов’язків центральних органів виконавчої влади належить:
1) виконання Конституції України, законів України, актів
Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
2) забезпечення виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, у межах відання центрального
органу виконавчої влади;
3) формування та реалізація державної політики як у цілому, так і за напрямом діяльності центрального органу виконавчої влади;
4) розробка механізмів реалізації державної політики у сфері діяльності центрального органу виконавчої влади;
5) реалізація державної стратегії розвитку відповідної галузі (групи суміжних галузей);
6) забезпечення виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених законодавством;
7) забезпечення у межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її
збереженням у центральному органі виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління, тощо.
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Порядок утворення центральних органів виконавчої
влади

Демиденко В. О.

Демократія помирає не через
слабкість законів, а через слабкість
демократів.
Д. Латман
Всі люди поділяються на дві групи: одні очікують, що уряд повинен
щось робити для них, інші — що
уряд повинен щось робити за них.
Е. Маккензі

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.
Члени Кабінету Міністрів України можуть вносити Прем’єрміністрові України пропозиції щодо утворення, реорганізації
або ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Утворення, реорганізація та ліквідація міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади здійснюються з урахуванням завдань Кабінету Міністрів України, а також з урахуванням необхідності забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади і недопущення дублювання повноважень.
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади
утворюється шляхом утворення нового органу влади або в результаті реорганізації (злиття, поділу, перетворення) одного
чи кількох центральних органів виконавчої влади. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
Державна реєстрація міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади як юридичної особи здійснюється у
триденний строк з дня набрання чинності постанови Верховної Ради України про призначення міністра, акту Кабінету Мі590

ністрів України про призначення керівника іншого центрального органу виконавчої влади.
Здійснення заходів щодо державної реєстрації міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади як юридичної
особи покладається на міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
щодо яких набрав чинності акт Кабінету Міністрів України про
їх припинення, продовжують здійснювати повноваження та
функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів з утворення міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що припиняється, та можливості забезпечення
здійснення ним цих функцій і повноважень, про що видається
відповідний акт Кабінету Міністрів України.
Актом Кабінету Міністрів України про ліквідацію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади визначається орган виконавчої влади, якому передаються повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, що ліквідується.
Структура центральних органів виконавчої влади

Демиденко В. О.
Уряд — це рефері, він не повинен
намагатися стати гравцем.
Р. Рейган
Найкращою є та влада, яка робить себе надлишковою.
В. Гумбольт

Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України.
Міністр має першого заступника, та заступників, один з яких
є заступником з питань боротьби з корупцією. Також, з огляду
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на стратегічний курс держави щодо набуття повноправного
членства України в Європейському Союзі, один із заступників
міністра є відповідальним з питань європейської інтеграції.
Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів
України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до
пропозицій відповідного міністра.
Посади першого заступника міністра та заступників міністра належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.
Інші центральні органи виконавчої влади (служби, агентства, інспекції) очолює керівник, що призначається на посаду
та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду керівника центрального органу виконавчої влади за результатами конкурсу відповідно
до законодавства про державну службу.
Керівник центрального органу виконавчої влади може мати,
як правило, не більше двох заступників, які призначаються на
посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.
З метою забезпечення стабільності та наступності в роботі
міністерства, організації поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень, у міністерстві запроваджено посаду державного секретаря. Державний секретар міністерства є вищою
посадовою особою з числа державних службовців міністерства. Державний секретар підзвітний і підконтрольний міністру. Державний секретар міністерства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань
вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з
правом повторного призначення.
Державний секретар міністерства очолює апарат міністерства. Апарат міністерства — це організаційно поєднана сукуп592

ність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також виконання покладених на міністерство
завдань. Апарат міністерства складається із секретаріату та
самостійних структурних підрозділів. Структуру апарату міністерства затверджує міністр. Вимоги до формування структури апарату міністерства визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Міністр має право на формування патронатної служби міністра у межах граничної чисельності державних службовців та
працівників міністерства і витрат, передбачених на утримання
міністерства. Чисельність патронатної служби міністра становить не більше десяти осіб.
Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства може утворюватися колегія міністерства як консультативно-дорадчий орган. До складу колегії входять міністр (голова колегії), перший заступник міністра, заступники
міністра, державний секретар міністерства, можуть входити
керівники самостійних структурних підрозділів апарату міністерства, територіальних органів міністерства, а також за згодою — представники інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських об’єднань, інші особи.
Для забезпечення виконання функцій, покладених на міністерство, створюються територіальні органи міністерства у випадках, коли їх створення передбачено положенням про міністерство, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Територіальні органи міністерства утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра Кабінетом Міністрів України.
Територіальні органи міністерства можуть утворюватися,
ліквідовуватися, реорганізовуватися міністром як структурні
підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної
особи, за погодженням із Кабінетом Міністрів України.
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Територіальні органи міністерства діють на підставі положень, що затверджуються міністром. Керівники територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем.
Державні секретарі в системі виконавчої влади

Демиденко В. О.
Керуючи країною, необхідно бачити людей такими, які вони є, а речі
такими, які вони мають бути.
Л. де Бональд

Державний секретар міністерства є вищою посадовою особою з числа державних службовців міністерства. Державний
секретар підзвітний і підконтрольний міністру.
Державний секретар міністерства призначається на посаду
Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення. Відбір кандидатури на посаду
державного секретаря міністерства здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до законодавства
про державну службу.
Кандидатом на посаду державного секретаря міністерства може бути громадянин України, який має вищу освіту, загальний стаж роботи не менше семи років, включаючи досвід
управлінської роботи не менше трьох років, і відповідає іншим
вимогам, визначеним законом.
Основними завданнями державного секретаря міністерства є забезпечення діяльності міністерства, стабільності та
наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень міністерства.
Державний секретар міністерства відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує роботу апарату міністерства; 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подає їх на розгляд міністру; 3) організо594

вує та контролює виконання апаратом міністерства Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, наказів міністерства та доручень міністра,
його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання; 4) готує та подає міністру для затвердження плани роботи
міністерства, звітує про їх виконання; 5) забезпечує реалізацію
державної політики стосовно державної таємниці, контроль
за її збереженням в апараті міністерства; 6) за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, затверджує штатний
розпис та кошторис міністерства; 7) призначає на посади та
звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством
про державну службу, державних службовців апарату міністерства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає
рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 8) призначає на посади керівників територіальних органів міністерства та їх заступників і звільняє їх
з посад тощо.
На час відсутності державного секретаря міністерства чи
неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних
структурних підрозділів апарату міністерства відповідно до
наказу державного секретаря міністерства.
Директорати та департаменти центральних органів
виконавчої влади

Демиденко В. О.
За поганого керування найкращі закони не врятують державу від
занепаду, а народ — від зубожіння.
Д. Дідро

У складі апарату міністерств утворюються як структурні
підрозділи: директорати — для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики в одній або декількох сферах компетенції міністерства; директо595

рат стратегічного планування та європейської інтеграції —
для виконання завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності міністерства та координацією роботи із
забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства.
До складу директоратів входять експертні групи, до складу яких можуть входити експертні підгрупи. До складу експертних груп, експертних підгруп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти, а також
працівники, які виконують функції з обслуговування, робота яких пов’язана із документальним забезпеченням та діловодством.
В експертних групах із штатною чисельністю понад 12 осіб
можуть утворюватися експертні підгрупи із штатною чисельністю не менш як п’ять осіб.
У разі коли штатна чисельність працівників директорату
становить понад 30 осіб, а кількість експертних груп у такому
директораті перевищує шість, у такому директораті може бути
введено посаду заступника керівника директорату.
У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату за обсягом може бути покладено на одного
державного експерта, у складі директорату вводяться посади
державних експертів, що не входять до експертних груп.
Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує
заступник генерального директора директорату, один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно
до наказу державного секретаря міністерства.
Штатна чисельність директорату та експертних груп у його
складі встановлюється державним секретарем міністерства
з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені
структурні підрозділи завдань.
Окрім того, у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні підрозділи:
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а) департамент — структурний підрозділ, що утворюється
для виконання основних завдань високого ступеня складно
сті (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов’язаної з
виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не
менш як чотири відділи. У разі коли штатна чисельність департаменту перевищує 32 одиниці, до його складу можуть входити
управління (не менше двох). Департамент очолює директор.
Директор департаменту, штатна чисельність якого не перевищує 32 одиниці, може мати не більше двох заступників — начальників відділів. У разі коли штатна чисельність департаменту становить понад 32 одиниці, директор департаменту може
мати не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ (управління).
б) управління (самостійний відділ) — структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування.
До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з штатною чисельністю не менш як
5 одиниць. Управління (самостійний відділ) очолює начальник.
Начальник управління, штатна чисельність якого не перевищує 13 одиниць, може мати одного заступника — начальника
відділу. У разі коли штатна чисельність управління становить
понад 13 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників — начальників відділів. Управління може
бути самостійним або входити до складу департаменту.
в) самостійний сектор — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з
штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Сектор очолює
завідувач;
г) відділ у складі департаменту (управління) — структурний
підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним
напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з
штатною чисельністю не менш як 4 одиниці. Відділ очолює начальник.
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Акти центральних органів виконавчої влади

Демиденко В. О.
Велич і святість держави полягають, перш за все, у неухильному
здійсненні справедливості.
А. Сталь

Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України видає накази, які підписує міністр.
Інші центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України
та наказів міністерств видають накази організаційно-розпорядчого характеру, організовують та контролюють їх виконання.
Накази центральних органів виконавчої влади, видані в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.
Накази міністерства нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України
та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Накази міністерства, 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».
Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами,
після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
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Усі накази міністерства оприлюднюються державною мовою на офіційному сайті міністерства в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Проєкти наказів міністерства, які мають нормативно-правовий характер, оприлюднюються на офіційному веб-сайті міністерства відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій
та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли
такі проєкти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.
Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і
пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.
Накази центральних органів виконавчої влади або їх окремі частини можуть бути оскаржені фізичними та юридичними
особами до адміністративного суду в порядку, встановленому
законом.
Накази центральних органів виконавчої влади можуть бути
скасовані Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій
частині.
Скасування наказу центрального органу виконавчої влади
Кабінетом Міністрів України має наслідком припинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на виконання скасованого наказу, здійснення повноважень, визначених цим наказом.
Повноваження місцевих державних адміністрацій

Кулик Т. О.
Керувати означає не володарювати, а виконувати обов’язки.
Посідоній

Глава 1 розділу ІІІ Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. визначає компетенцію місцевих
державних адміністрацій.
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Так, відповідно до ст. 13 цього Закону України 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 підприємниц
тва та здійснення державної регуляторної політики; 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 Конституцією та законами України до їх повноважень.
У столиці України, місті Києві перераховані вище питання
повною мірою покладаються і на виконавчий орган Київської
міської ради — Київську міську державну адміністрацію.
Крім того, в столиці практично відбулося поєднання статусу
Київської міської та районних у місті державних адміністрацій
як місцевих органів виконавчої влади зі статусом виконавчих
органів Київської міської ради.
У столиці України, за змістом положень Закону України «Про
столицю України — місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р., створений єдиний в організаційному плані орган, який виконує одночасно функції місцевого органу виконавчої влади та функції
виконавчого органу місцевого самоврядування.
На сьогодні з моменту проведення реформи управління районами в Києві у 2010 році в столиці України здійснюють свої
повноваження Київська міська рада, Київський міський голова,
який з 2014 року є одночасно головою виконавчого органу Ки600

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), десять районних в м. Києві державних адміністрацій. Повноваження загальноміських органів управління визначені Законами України «Про місцеве самоврядування
в Україні» від 21 травня 1997 р., «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р., із особливостями, встановленими
Законом України «Про столицю України місто-герой Київ» від
15 січня 1999 р. Районні в м. Києві державні адміністрації наділені повноваженнями відповідно до чинного законодавства,
в т. ч. розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київська міська державна адміністрація) «Про реалізацію районними в м. Києві державними адміністраціями окремих повноважень» від 31 січня 2011 р.
Порядок формування місцевих державних
адміністрацій

Кулик Т. О.

Керувати — означає постійно вибирати між поганими рішеннями.
Ш. де Голль

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за
поданням Кабінету Міністрів України. Про призначення голови місцевих державних адміністрацій Президент України приймає розпорядження.
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови
місцевих державних адміністрацій, приймаючи про це відповідне розпорядження голови.
Структурний підрозділ місцевої держадміністрації утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу
і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці
забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
Вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений зако
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ном) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої держадміністрації. Основним
завданням структурного підрозділу є забезпечення реалізації
державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на
відповідній території.
Акти місцевих державних адміністрацій

Кулик Т. О.

Чим ближче держава до падіння,
тим численнішими стають її закони.
Тацит

Голови місцевих державних адміністрацій в межах своїх повноважень приймають розпорядження на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади.
Керівники структурних підрозділів, які є юридичними особами публічного права, уповноважені приймати накази.
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.
Розпорядження голови та наказ керівника структурного
підрозділу місцевої державної адміністрації, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, містять норми права, мають неперсоніфікований
характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та
характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами «Для службового користування», «Особливої важливості», «Цілком таємно», «Таємно» та іншими, а також прийняті в
порядку експерименту — підлягають державній реєстрації у
головних територіальних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
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Місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування

Кулик Т. О.
Для загибелі демократії достатньо, щоб більшість людей почала нехтувати правами, які вона їм
надає.
Е. Севрус

Влада органів місцевого самоврядування не є повністю автономною від державної, але являє собою особливий вид публічної влади.
Ст. 140 Конституції України визначає, що органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради та їхні
виконавчі органи, районні та обласні ради — органи місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст.
Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад. 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.
Загалом місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування становлять організаційну структуру місцевої
публічної влади.
Зокрема, це — обласні, районні, Київська та Севастопольська міські, районні в містах Київ і Севастополь державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради; сільські, селищні, міські голови; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
старости; районні та обласні ради.
У зв’язку із прийняттям Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21 травня 1997 року було внесено зміни, сутність яких полягає
у тому, що у селах, селищах, визначених за рішенням місцевої
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ради об’єднаної територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради.
Визначено, що староста
— представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих
органах сільської, селищної, міської ради;
— сприяє жителям села, селища у підготовці документів, які
подаються до органів місцевого самоврядування;
— бере участь у підготовці проєкту бюджету територіальної громади щодо фінансування програм, що реалізуються на
території відповідного села, селища;
— вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської,
селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної,
міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної
форми власності та їхніх посадових осіб;
— здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

Розділ 22.
СУДОВА ВЛАДА

Функції судової влади

Хальота А. І.
Формальності правосуддя є необхідними для свободи.
Ш. Монтеск’є
Там, де влада не може надати
сили праву, сила запроваджує власне право.
В. Зубков

Основу судової влади в Україні складають судові органи, які
є різними за своєю компетенцією і юрисдикцією, але усі вони
мають одне призначення — захист прав і свобод громадян,
конституційного ладу, національної безпеки, територіальної
цілісності, дотримання законності і справедливості у суспільстві. При цьому забезпечення реалізації передбачених Конституцією України прав і свобод людини і громадянина складає
головний зміст діяльності органів судової влади. Все це наводить на думку про надзвичайно важливий характер і значення
судової влади. Адже ніякий інший законодавчий чи виконавчий орган не мають права привласнювати собі функції і повноваження, що складають компетенцію судів.
Функції судової влади:
1. Відправлення правосуддя, під яким розуміють вид державної діяльності, що полягає в розгляді та вирішенні різних
605

соціальних конфліктів, пов’язаних з дійсним або удаваним порушенням норм права та здійснюється, по-перше, спеціальними державними органами — судами від імені держави; по-друге, методом розгляду в судових засіданнях цивільних, кримінальних та інших справ; по-третє, в установленій законом
процесуальній формі; по-четверте, шляхом винесення загальнообов’язкових рішень. В свою чергу правосуддя реалізується
шляхом розгляду в судових засіданнях кримінальних, адміністративних, цивільних, господарських і справ про адміністративні правопорушення з додержанням встановленої законодавством процесуальної форми.
Судовий контроль (нагляд) за законністю та обґрунтованістю застосування засобів процесуального примусу. Конституція України передбачила судове рішення як єдину підставу
застосування органами, що здійснюють досудове слідство,
оперативно-розшукову діяльність, таких засобів процесуального примусу: арешт; тримання під вартою; огляд чи обшук житла, іншого володіння; обмеження таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції
(статті 29—31).
Тлумачення правових норм, яке пов’язане з реалізацією
повноваження Конституційного Суду України давати офіційне тлумачення Конституції та законів України (п. 2 ч. 1 ст.
150 Конституції України). Офіційне посвідчення фактів, що
мають юридичне значення, зокрема визнання людини померлою або безвісти відсутньою, встановлення родинних
зв’язків тощо.
Обмеження конституційної та іншої галузевої правосуб’єктності громадян України — прийняття судом рішення щодо
визнання громадянина недієздатним, що призводить до обмеження конституційного права обирати і бути обраним
тощо.
Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є
обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання
судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль
за виконанням судового рішення здійснює суд.
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Система судоустрою України

Хальота А. І.
Правосуддя є підґрунтям усіх
громадських чеснот.
Поль Гольбах

Передбачаючи систему судових органів Конституція України встановлює, що:
— суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради України
Президент України після консультацій з Вищою радою
правосуддя;
— Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою
України;
— відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані
суди;
— з метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері
публічно-правових відносин діють адміністративні суди.
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII додає до зазначеного, що судоустрій
будується за принципами територіальності, спеціалізації та
інстанційності.
Систему судоустрою складають:
1) місцеві суди;
2) апеляційні суди;
3) Верховний Суд.
Для розгляду окремих категорій справ в системі судоустрою
діють вищі спеціалізовані суди.
У випадках, визначених законом, а також за рішенням зборів суддів відповідного суду може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ. У місцевих
загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів із
здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.
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Адміністративними посадами в суді є посади голови суду та
заступника (заступників) голови суду. Голова місцевого суду,
його заступник, голова апеляційного суду, його заступники,
голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади зборами суддів відповідного суду з числа
суддів цього суду.
Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або
у місті, або у районі (районах) і місті (містах). Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди. Місцевими
адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а
також інші суди, визначені процесуальним законом.
Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом
випадках, заступник або заступники голови суду. З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя),
які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.
Місцевий суд є судом першої інстанції. Місцеві загальні суди
розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а
також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом. Місцеві
господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні
справи).
Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, — як суди першої
інстанції, з розгляду цивільних, кримінальних, господарських,
адміністративних справ, а також справ про адміністративні
правопорушення. Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні
правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах. Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністратив608

них справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних
апеляційних округах. У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ.
У системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди
першої інстанції з розгляду окремих категорій справ. Вищими
спеціалізованими судами є:
1) Вищий суд з питань інтелектуальної власності;
2) Вищий антикорупційний суд.
Вищі спеціалізовані суди розглядають справи, які віднесені
до їх юрисдикції процесуальним законом.
У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати.
Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою
України, який забезпечує сталість та єдність судової практики
у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.
Верховний Суд:
1) здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, — як суд першої
або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;
3) надає висновки щодо проєктів законодавчих актів, які
стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою;
4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у
яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради
України письмове подання про неспроможність виконання
Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
5) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;
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6) забезпечує однакове застосування норм права судами
різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;
7) здійснює інші повноваження, визначені законом.
До складу Верховного Суду входять судді у кількості не більше двохсот.
У складі Верховного Суду діють:
1) Велика Палата Верховного Суду;
2) Касаційний адміністративний суд;
3) Касаційний господарський суд;
4) Касаційний кримінальний суд;
5) Касаційний цивільний суд.
До складу кожного касаційного суду входять судді відповідної спеціалізації. У кожному касаційному суді утворюються
судові палати з розгляду окремих категорій справ з урахуванням спеціалізації суддів.
Статус суддів в Україні

Хальота А. І.
У недовірі до суддів криється
початок занепаду суспільства.
Оноре де Бальзак

Носіями судової влади в Україні виступають насамперед
судді, які виконують свої обов’язки на професійній основі.
Регламентуючи статус суддів в Україні Конституція України
встановлює, що
1) незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України;
2) вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється;
3) без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення
обвинувального вироку судом, за винятком затримання суд610

ді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину;
4) суддю не може бути притягнуто до відповідальності за
ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину
або дисциплінарного проступку;
5) суддя обіймає посаду безстроково.
На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним,
доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть
бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді. Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу
професійної діяльності.
Призначення на посаду судді здійснюється Президентом
України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом. Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених законом. Президент України видає указ про призначення судді не пізніше
тридцяти днів із дня отримання відповідного подання Вищої
ради правосуддя.
Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного Суду
в порядку, встановленому законом.
Підставами для звільнення судді є:
1) неспроможність виконувати повноваження за станом
здоров’я;
2) порушення суддею вимог щодо несумісності;
3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи
систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді;
4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;
5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації
чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду;
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6) порушення обов’язку підтвердити законність джерела
походження майна.
Повноваження судді припиняються у разі:
1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
2) припинення громадянства України або набуття суддею
громадянства іншої держави;
3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
4) смерті судді;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо
судді за вчинення ним злочину.
Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї.
До того ж важливо врахувати, що правосуддя здійснюють
судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних.
Суддя не може належати до політичних партій, профспілок,
брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади,
виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.
Держава забезпечує фінансування та належні умови для
функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання
судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя. Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій.
Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до закону діє суддівське самоврядування.
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня
2016 року № 1402-VIII1 додає до цього, що:
1) незалежність судді забезпечується:
1
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року
№ 1402-VIII // Відомості Верховної Ради. — 2016 — № 31. — Ст. 545.
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— особливим порядком його призначення, притягнення до
відповідальності, звільнення та припинення повноважень;
— недоторканністю та імунітетом судді;
— незмінюваністю судді;
— порядком здійснення правосуддя, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;
— забороною втручання у здійснення правосуддя;
— відповідальністю за неповагу до суду чи судді;
— окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом;
— належним матеріальним та соціальним забезпеченням
судді;
— функціонуванням органів суддівського врядування та самоврядування;
— визначеними законом засобами забезпечення особистої
безпеки судді, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;
— правом судді на відставку.
З метою встановлення відповідності рівня життя судді наявному у нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними
доходам, проводиться моніторинг способу життя судді відповідно до закону. Моніторинг способу життя судді може бути
проведений на вимогу Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, Вищої ради правосуддя та в інших випадках, визначених законом. Орган, який відповідно до закону здійснює моніторинг способу життя судді, зобов’язаний надіслати відповідну
інформацію за результатами моніторингу невідкладно після
завершення його проведення, але не пізніше тридцяти днів з
моменту отримання відповідної вимоги.
Суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом
заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків за формою,
що визначається Комісією.
Суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом
заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної ко613

місії суддів України декларацію доброчесності за формою, що
визначається Комісією. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен
задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.
Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження.
Суддівська винагорода складається з посадового окладу та
доплат за: 1) вислугу років; 2) перебування на адміністративній
посаді в суді; 3) науковий ступінь; 4) роботу, що передбачає доступ до державної таємниці. Базовий розмір посадового окладу судді становить: 1) 30 мінімальних заробітних плат — судді
місцевого суду; 2) 50 мінімальних заробітних плат — судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду; 3) 75 мінімальних заробітних плат — судді Верховного Суду.
Кожний суддя має помічника. Помічником судді може бути
громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Помічники суддів Верховного
Суду повинні також мати стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років. Судді самостійно здійснюють
добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та
звільняється з посади керівником апарату відповідного суду
за поданням судді.
Конституційний Суд України

Хальота А. І.

Єдиний спосіб створити доброчесних громадян — це зв’язати приватні інтереси з загальними.
Клод Гельвецій
Трапляються вироки більш
злочинні, ніж сам злочин.
Невідомий автор

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів Укра614

їни та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також
інші повноваження відповідно до Конституції України.
Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків.
Передбачаючи статус суддів Конституційного Суду України ст. 148 Конституції України встановлює, що до складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада
України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів
Конституційного Суду України. Відбір кандидатур на посаду
судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж
професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять
років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.
Суддя Конституційного Суду України не може належати до
політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати
будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану
роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.
Суддя Конституційного Суду України призначається на
дев’ять років без права бути призначеним повторно. Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.
Конституційний Суд України на спеціальному пленарному
засіданні Суду обирає зі свого складу Голову шляхом таємного
голосування лише на один трирічний строк.
Держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності Конституційного Суду України. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на діяльність Суду
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з урахуванням пропозицій його Голови. Розмір винагороди
судді Конституційного Суду України встановлюється законом
про Конституційний Суд України.
Ст. 149 Конституції України встановлює, що незалежність і
недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під
вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням
Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім’ї.
Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання
його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання
недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо
нього за вчинення ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.
Підставами для звільнення судді Конституційного Суду
України з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
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2) порушення ним вимог щодо несумісності;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку,
грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є
несумісним зі статусом судді Суду або виявило його невідповідність займаній посаді;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з
посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного
Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами від
його конституційного складу.
Закріплюючи повноваження Конституційного Суду України ст. ст. 150 та 151-1 передбачають, що до них належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України
(конституційність):
— законів та інших правових актів Верховної Ради України;
— актів Президента України;
— актів Кабінету Міністрів України;
— правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України.
Ці питання розглядаються за конституційними поданнями:
Президента України; щонайменше сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України, а саме:
— надає 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. Це питання розглядається за
зверненням Президента України, або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України;
— надає висновки про відповідність Конституції України
(конституційність) питань, які пропонуються для винесення на
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всеукраїнський референдум за народною ініціативою Це питання розглядається за зверненням Президента України або
щонайменше сорока п’яти народних депутатів України;
— надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Це питання розглядається за зверненням Верховної Ради України;
— вирішує питання про відповідність Конституції України
(конституційність) закону України за конституційною скаргою
особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому
рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші
національні засоби юридичного захисту вичерпано. При цьому треба врахувати, що Закон України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р.,
№ 1401 вніс зміни до ст. 55 Конституції України доповнивши її
частиною 4 такого змісту: «Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом».
Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Закони та інші 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 акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо
інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його
ухвалення.
Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або
юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом
порядку.

Розділ 23.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. СТАНОВЛЕННЯ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Калиновський Б. В.
Історія свободи — це історія
обмеження влади уряду.
В. Вільсон
Смерть демократії не схожа на
вбивство з-за рогу. Це повільне вмирання від байдужості, неуважності,
недоїдання.
Р. Хатчінс

Самоврядування — це динамічна суспільно-правова інституція. У кожній державі, залежно від її устрою, історичних,
національних, географічних та інших особливостей, місцеве
самоврядування має специфічну правову форму. Вивчаючи
історичні періоди існування незалежної України, можемо констатувати, що проблеми розвитку місцевого самоврядування
в Україні виникли у часи її становлення як держави.
У додержавну добу зародження місцевого самоврядування у східнослов’янських племен відбувалося в сім’ях, які були
кровно споріднені й називалися родом. З часом замість кровного споріднення все більшого значення набувало сусідство,
тобто близькість не за походженням, а за мешканням, територією проживання. Одночасно для спільної оборони від зовнішніх ворогів обгороджувалося та обводилося ровами й валами
певне місце, яке звалося городом або містом.
Поява громад на території України привела до демократизації держави. Складовою держави цього періоду було міс619

цеве самоврядування, яке базувалося на звичаєвому праві.
Вже в Русі влада була поділена між великим Київським князем,
князями та вільним населенням. З ХІІІ століття політичний та
культурний центр в українсько-руській державі змістився з
Києва на західноукраїнські землі, де було побудовано могутню велику Українську державу — Галицько-Волинське князівство — правонаступницю Русі. У Галицько-Волинському князівстві виникають цілі колонії чужоземців. Оскільки серед переселенців на українських землях було найбільше німців і поляків, то місцеве самоврядування ґрунтувалось в основному
на німецькому праві, яке застосовувалося в управлінні містами
у Німеччині, Польщі, інших країнах Європи. Так, в українських
містах починає запроваджуватись Магдебурзьке, Саксонське
та Холмське право (різновид магдебурзького). Магдебурзьке
право було надане в 1356 році — Львову, в 1432 — Луцьку, в
1442 — Снятину, в 1494 році — Києву. Міста, які отримали грамоти цього права, користувалися низкою пільг: міщани могли
вільно займатися різними ремеслами, промислами, влаштовувати ярмарки і торги.
У Запорозькій Січі, яка виникла в середині ХVІ ст., вищим органом влади була козацька рада, що збиралася щороку першого січня для обрання січової старшини — кошового отамана,
суддю, писаря і осавула. Члени запорізької общини виробили своєрідний внутрішній суспільний устрій, який, засвоївши
попередні общинні традиції і збагатившись новими елементами, скидався на справжню політичну аномалію на тлі безмежного панування феодальних відносин. Проста, але життєздатна система законодавчих (Загальновійськова рада) і виконавчих (Кіш Війська Запорізького) органів влади ґрунтувалася
на демократичних засадах. Своєрідних форм набуває місцеве самоврядування за часів існування Української козацької
держави, що було обумовлено її полково-сотенним устроєм
(ХVІІ—ХVІІІ ст.). Полки та сотні одночасно були військовими та
адміністративно-територіальними одиницями і користувалися
військово-адміністративним самоврядуванням.
Після підписання в 1654 році договору між Україною та Московською державою починається процес поступової ліквідації
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українських форм місцевого самоврядування, але політична
і правова думка в Україні демонструє стійку прихильність до
них. Місцеве самоврядування у притаманних Україні формах
знайшло визнання й закріплення в Конституції Пилипа Орлика
1710 р. Згодом практичні проблеми конституційно-правового
розвитку місцевого самоврядування в Україні виникли в зв’язку з формуванням УНР. Так, у ІІІ Універсалі (листопад 1917 р.)
Української Центральної Ради йшлося про «закріплення й поширення прав місцевого самоврядування, що являються органами найвищої адміністративної влади на місцях». У проголошеній 29 квітня 1918 року Конституції УНР закріплювалася певна система місцевого самоврядування, яку, відповідно
до ст. 5, становили «землі, волості й громади», а їхні відносини
з державою будувалися за принципом: «Не порушуючи єдності своєї влади, УНР надає своїм землям, волостям і громадам
права широкого самоврядування, додержуючи принципу децентралізації». Статтею 26 Конституції закріплювався принцип
організаційної самостійності місцевого самоврядування.
Слід зазначити, що радянська влада не визнавала місцевого
самоврядування. Так, за Конституцією УРСР 1919 року, органами влади на місцях були: в містах і селах — Ради Робітничих,
Селянських та Червоноармійських депутатів, а також обрані
ними Виконавчі Комітети; в губерніях, повітах і волостях — З’їзди Рад з обраними Виконавчими Комітетами. Саме ідея місцевого самоврядування, що передбачає децентралізацію влади,
організаційну та фінансову автономність органів місцевого
самоврядування, суперечила ленінській доктрині соціалістичної держави, практичним завданням держави пролетарської
диктатури, що за своєю природою була державою централізованою.
У 1985 році в СРСР був опублікований переклад Європейської хартії місцевого самоврядування. Розпочався період перебудови, коли нові ліберальні ідеї перепліталися з радянським уявленням про владу і демократію. Перший переклад
Європейської хартії був кон’юнктурний, підтвердженням чого
може служити переклад виразів, які в англійському оригіналі
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звучать як, “local government” чи “self government”, їх можна
перекласти і як «місцевий уряд», і як «місцеве управління», і як
«місцеве самоврядування». Оскільки до відміни ст. 6 Конституції СРСР (про керівну роль КПРС) залишалося ще 5 років, перші два варіанти перекладу просто не були сприйняті. Останній
же варіант, очевидно, був більш прийнятний для тієї системи
поглядів партійного керівництва.
Важливо підкреслити, що проголосивши 16 липня 1990 року
Декларацію про державний суверенітет України та прийнявши 24 серпня 1991 року Акт «Про проголошення незалежності України», наша країна намітила тенденцію виходу з політико-правового поля СРСР. Це дало можливість Верховній Раді
УРСР самостійно визначати основні напрями законодавчої політики, виходячи із національних інтересів України. Окреме
місце в процесі функціонування місцевих органів публічної
влади належить Конституційному Договору між Президентом
України та Верховною Радою України. Ним впроваджувався у
життя Закон України «Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні», який заповнював певний конституційний
вакуум влади та реалізації принципу її розподілу як на загальнодержавному (законодавча, виконавча, судова), так і на територіальному (центральні і місцеві органи державної виконавчої влади та місцеве самоврядування) рівнях.
Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної
Ради України 28 червня 1996 року, відображаючи прагнення
Українського народу розвивати і зміцнювати демократичну,
соціальну, правову державу, закріпила принцип, за яким «в
Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування»
(стаття 7). Визначивши місцеве самоврядування як важливий
елемент конституційного ладу, як одну з форм народовладдя,
Конституція в основному завершила пошук варіантів місцевого самоврядування в Україні.
Конституція України 1996 року фактично підсумувала перший етап муніципальної реформи, який завершився утвердженням інституту місцевого самоврядування як елемента демократичного правового ладу держави.
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Децентралізація

Калиновський Б. В.

Розуміється в різних значеннях: 1) передача центром прав
(окремих владних повноважень) на прийняття рішень (як
місцевого значення, так і реалізації певних делегованих повноважень) місцевим органам, що не перебувають в ієрархічному підпорядкуванні центральним органам влади, які,
як правило, в більшості нормативно встановлених випадків
обираються зацікавленими громадянами; 2) процес передачі частини функцій та повноважень центральних органів
виконавчої влади органам регіонального та місцевого самоврядування; 3) система управління, за якої частина функцій
центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування; 4) передача на вирішення територіальним колективам (громадам) або органам, які вони безпосередньо обирають, тих справ (питань державного і місцевого значення),
виконання яких до певного часу повністю належало державі
в особі її органів та посадових осіб.
Нинішній конституційний процес в Україні характеризується сталим та поетапним проведенням децентралізації виконавчої влади, що започатковано 2014 р. з прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної
організації влади. Юридичним проявом децентралізації стали
закони України «Про співробітництво територіальних громад»,
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», зміни
та доповнення до Бюджетного і Податкового кодексів — щодо
фінансової децентралізації.
Відтак, слід зазначити, що процес децентралізації в Україні
дозволив формувати відповідно до положень Європейської
хартії місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні —
об’єднані територіальні громади (далі ОТГ).
На даний час після виборчих процесів, які пройшли 2015—
2017 роки, в Україні уже створено 665 ОТГ, що об’єднали
3118 громад (27,8 % від загальної кількості місцевих рад ста623

ном на 01.01.2015 р.) та 5,7 млн осіб (13,4 % загальної кількості
населення України).
У процесі децентралізації громади здобули ресурс, фінанси, повноваження — значний інструментарій і можливості для
забезпечення повноцінного місцевого розвитку.
Також слід відмітити, що головна стратегічна мета реформи — створення комфортного та безпечного середовища для
життя людини в Україні — може бути досягнута шляхом побудови ефективної системи влади на всіх рівнях (громада — район — область), передачею максимально можливої кількості
повноважень на найближчий до громадянина рівень — громадам. А також — створення умов для динамічного розвитку регіонів і надання якісних та доступних суспільних послуг
громадянам.
Переваги децентралізації:
— Самоврядування. У високодецентралізованих системах рішення приймаються якнайближче до людей, що с прияє
функціонуванню самоврядування та максимальному посиленню демократичних цінностей: активності, інклюзивності та підзвітності.
— Демократичний плюралізм. Існує менша вірогідність
того, що одна партія чи фракція буде контролювати всю систему управління країни; децентралізація сприяє демократичному плюралізму.
— Економічна ефективність. Децентралізація може сприяти
економічній ефективності, оскільки вона уможливлює формування тісної співпраці між органами управління та продуктивними підприємствами.
— Регіональні цілі. Набагато легше визначати та виконувати регіональні повноваження, якщо передати владу на місця.
Ефективні партнерства. Системи місцевого самоврядування можуть мати кращу гнучкість щодо створення партнерства
між найефективнішими учасниками формування політики та
її виконання, наприклад, місцевими громадськими організаціями.
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Сфера компетенції та акти місцевого
самоврядування

Калиновський Б. В.

Неможливо керувати за допомогою «але».
Ш. де Голль

Серед узагальнених тлумачень поняття «компетенція» зустрічається розуміння компетенції як обізнаності із чим-небудь,
що є розумінням компетенції як характеристики особи, професіонала в певній сфері суспільного життя. Компетенція місцевого
самоврядування окреслюється за допомогою максимально конкретних формулювань, які дають можливість цілком однозначно відповісти на питання: що вправі і що повинен робити певний орган за кожним з доручених йому напрямів суспільного
управління з метою цілеспрямованого впорядкування громадського життя, згідно з його стратегічними цілями і завданнями.
Доцільно зауважити, що Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року і Закон України
«Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року різним чином використовують поняття «компетенція» і «повноваження». Органи місцевого самоврядування наділені власними,
самоврядними та делегованими повноваженнями. Питання місцевого значення — це питання, що мають локально-територіальний характер, оскільки пов’язані з реалізацією потреб територіальної громади в усіх сферах місцевого життя: економіці,
освіті (управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти), культурі й фізичній культурі (утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів,
спортивних майданчиків), охороні здоров’я, благоустрою територій, громадському порядку, гасінні пожеж, наданні послуг
швидкої допомоги, наданні адміністративних послуг тощо. При
цьому чітко визначити коло питань місцевого значення, відмежувати їх від питань загальнодержавного значення надзвичайно
важко, оскільки навіть міжнародно-правові документи не містять
критеріїв такого розмежування, надаючи тим самим повну свободу з цього питання національному законодавству.
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Конституція України також визначає компетенцію обласних
і районних рад, що обумовлена територією, на яку вона розповсюджується, і тим, що ці представницькі органи місцевого
самоврядування створюються для представництва спільних
інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст.
У зв’язку з цим можна стверджувати, що в основу компетенції місцевого самоврядування як складової компетенції місцевої публічної влади покладено повноваження органів місцевого самоврядування. Так, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. визначила обсяг
повноважень сільських, селищних, міських рад. Передбачено
58 питань, які вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільських, селищних, міських рад. Серед них до державно-владних, тобто тих, що визначають сферу управління саме
органів місцевого самоврядування, належать такі: затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання; установлення місцевих
податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.
Також, окрім вищезазначених, сільські, селищні, міські ради
мають повноваження щодо: створення, відповідно до закону,
за рахунок коштів місцевого бюджету, установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ; прийняття у межах, визначених
законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21 травня 1997 року закріплює також галузеві повноваження
виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (ст. 27—
39). Зазначені повноваження розподілені за сферами: соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін; управління комунальною власністю;
житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і
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зв’язку; будівництва; освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; зовнішньоекономічної діяльності; оборонної
роботи; вирішення питань адміністративно-територіального устрою; забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної правової допомоги; відзначення державними нагородами України.
Досліджуючи повноваження виконавчих органів сільських,
селищних і міських рад, наголошуємо, що постійно виникають
питання дублювання повноважень місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування. Здійснивши порівняння повноважень місцевих державних
адміністрацій відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року (ст. 13, 17—27) і повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року (ст. 27—41), зауважимо,
що повністю збігаються сім сфер (галузей). Порівняння змісту
статей Законів України «Про місцеві державні адміністрації» від
9 квітня 1999 року і «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21 травня 1997 року щодо предметної та галузевої компетенції місцевих державних адміністрацій переконує, що повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад практично поглинаються. Загалом, із 97 повноважень місцевих державних адміністрацій 23 повноваження збігаються повністю і 12 — частково з повноваженнями виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад. Важливим також є
співвідношення власних і делегованих повноважень місцевого самоврядування. Нелогічним є існуючий стан, коли Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня
1997 року містить 67 власних повноважень виконавчих органів
рад, а делегованих — аж 80. В Україні гостро постала проблема
чіткого розподілу повноважень як між різними рівнями місцевих органів виконавчої влади, так і між різними рівнями місцевого самоврядування. Уважаємо, що в процесі реформування
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місцевої публічної влади, зокрема при розробці та прийнятті
змін до Конституції України та нового закону «Про місцеве самоврядування в Україні» основна увага має бути зосереджена
на чіткому розподілі повноважень і відповідальності органів
місцевої публічної влади.
Згідно із чинним законодавством органи місцевого самоврядування наділяються не тільки самоврядними, а й делегованими повноваженнями державної виконавчої влади, при
цьому співвідношення перших і других складає приблизно
1 до 3, що перетворює виконавчі органи місцевого самоврядування значною мірою в органи державної виконавчої влади.
Досліджуючи акти місцевої публічної влади, варто насамперед привернути увагу до ст. 144 Конституції України, яка
передбачає, що органи місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є
обов’язковими до виконання на відповідній території. З огляду
на ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року ради в межах своїх повноважень
приймають нормативні та інші акти у формі рішень, виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі
її створення) ради також приймає рішення. Згідно з п. 20 ч. 4 ст.
42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21 травня 1997 року, видання розпоряджень, у межах своїх
повноважень, законодавець відносить саме до повноважень
сільського, селищного, міського голови. Також ч. 8 ст. 59 цього Закону визначає, що сільський, селищний, міський голова,
голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження. Уведена відповідно до
змін у законодавстві 2015 року така посадова особа місцевого самоврядування, як староста, який визнається членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади
за посадою, з аналізу норм названого закону, самостійних актів видавати не уповноважений. Це ж стосується і секретаря
місцевих рад.
Рішення та розпорядження місцевих органів публічної влади мають офіційний характер, вони містять зображення Державного герба України, розміщуються на синьому бланку за628

твердженої форми або скріплюються синьою гербовою печаткою органу місцевого самоврядування або місцевої державної
адміністрації, які їх прийняли, якщо вони є нормативно-правовими, підлягають державній реєстрації та офіційному оприлюдненню у встановленому порядку.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року представницький орган місцевого самоврядування на підставі Конституції
України та в межах зазначеного закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста, який підлягає
державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України.
Суттєвим є те, що Законом визначений не обов’язок прийняття статуту територіальної громади, а можливість, причому не
можливість громади, а можливість представницького органу
місцевого самоврядування. Тобто чинне законодавство відносить прийняття статуту громади до компетенції відповідних місцевих рад.
Міністерство юстиції України зазначає, що кількість зареєстрованих статутів територіальних громад до двадцяти відсот
ків, тобто лише кожна п’ята територіальна громада має закріплену відповідно процедуру. При цьому ряд територіальних
громад, які мають статут, закріпили надто складні процедури,
які фактично блокують участь жителів громади у прийнятті
рішень місцевими радами. Наприклад, у Львові, щоб реалізувати місцеву ініціативу, потрібно зібрати 10 тисяч підписів під
проєктом рішення, у Кропивницькому — 23 тисячі, в Одесі —
5 тисяч. Однак у статуті Івано-Франківська передбачено, що
слід зібрати 250 підписів, у Києві — 1000 підписів.
Власні повноваження місцевого самоврядування

Солоненко О. М.

Власні повноваження місцевого самоврядування — це сукупність посадових прав та обов’язків, які закріплені нормами
муніципального права за відповідними суб’єктами місцевого
самоврядування, щодо вирішення питань місцевого значення, тобто справ, що безпосередньо стосуються життєдіяль629

ності громади і відповідають її управлінським та фінансовим
можливостям.
Власна сфера компетенції місцевого самоврядування — це
значна частина питань місцевого значення, яка законом прямо
віднесена до його відання і не належить до відання жодного з
органів державної влади.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» розрізняє загальну і виключну компетенцію місцевих рад (статті
25, 26). Здійснюючи загальну компетенцію, місцеві ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до їх відання. Ряд питань, які належать
до компетенції місцевих рад, підлягають розгляду виключно
на пленарних засіданнях. Це і стало підставою для виникнення такого виду повноважень, як виключні.
Виключні повноваження — це повноваження, закріплені
нормами муніципального права за конкретними суб’єктами
місцевого самоврядування, і не можуть бути передані чи делеговані іншим органам чи посадовим особам.
До виключних повноважень Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» відносить вирішення питань, які
знаходяться у віданні місцевих рад (статті 26, 43) і підлягають
розгляду виключно на їх пленарних засіданнях. Це, як правило,
найважливіші питання місцевого значення, розгляд і вирішення яких не може бути делеговано іншим органам. Закріплення
чинним законодавством України виключної компетенції сільських, селищних, міських, районних та обласних рад має велике значення для діяльності цих органів, підвищує їх роль у
системі місцевого самоврядування.
Аналіз нормативних актів і практики діяльності сільських,
селищних, міських рад показує, що виключні повноваження
місцевих рад можна об’єднати в чотири основні групи, які стосуються: а) організації і діяльності місцевих рад та їх органів;
б) взаємодії рад відповідно із сільським, селищним, міським
головою; в) організації самоврядування відповідної території;
г) соціально-економічного та культурного розвитку відповідних територій.
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Делеговані державою повноваження місцевого
самоврядування

Солоненко О. М.
В політиці немає нічого малозначущого.
Бенджамін Дізраелі

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.
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.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» розрізняє
дві групи делегованих повноважень. По-перше, це повноваження, в яких представлені інтереси держави в цілому, що
здійснюються органами місцевого самоврядування під контролем держави, не порушуючи при цьому самостійності й незалежності місцевого самоврядування. Слід зазначити, що делегування повноважень органів державної виконавчої влади органам місцевого самоврядування добре відоме світовій
практиці державотворення, про що йдеться і в Європейській
хартії про місцеве самоврядування, в якій закріплено, що при
делегуванні повноважень центральними або регіональними
органами місцеві органи самоврядування повинні, наскільки
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це можливо, мати свободу пристосовувати їх здійснення до
місцевих умов (ч. 5 ст. 4). Така практика не порушує автономію місцевого самоврядування в межах його власних повноважень і разом із тим є однією з найважливіших форм економії
фінансових та людських ресурсів, оскільки виключає необхідність створення поряд з органами місцевого самоврядування
ще якихось структур державної виконавчої влади. Делеговані
повноваження реалізуються виконавчими органами сільських,
селищних, міських рад у таких сферах: 1) соціально-економічного й культурного розвитку, планування та обліку; 2) бюджету, фінансів і цін; 3) житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; 4) будівництва; 5) освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; 6) регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища; 7) соціального захисту населення; 8) зовнішньо
економічної діяльності; 9) оборонної роботи; 10) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян. Ці повноваження делегуються виконавчим
органам сільських, селищних, міських рад Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 27—38).
Сучасне розуміння територіальної громади як
первинного суб’єкта місцевого самоврядування

Калиновський Б. В.
Держава, яка не здатна видозмінюватися, не здатна і зберегтися.
Е. Берк

Конституція України закріплює систему місцевого самоврядування, в якій роль системоформуючого фактору і базового елемента відіграє територіальна громада, що складається
шляхом природного розселення громадян України та інших
фізичних осіб в населених пунктах. Таке розселення людей
відбувається шляхом реалізації права на свободу пересуван632

ня і вільного вибору місця проживання, що гарантується ст. 33
чинної Конституції.
Треба констатувати, що поняття «територіальна громада»
є порівняно новим для юридичної науки України, воно ще не
набуло ні єдності думки в науці, ні оптимального законодавчого визначення. Дефініція «територіальна громада» як у працях
учених, так і в чинному законодавстві характеризується різними підходами та кваліфікуючими ознаками. При визначенні
даних спільностей за час конституювання інституту місцевого
самоврядування в Україні вітчизняний законодавець оперував різними термінами: «територіальна самоорганізація громадян», «громадяни, які проживають на території», «населення
адміністративно-територіальних одиниць», «територіальний
колектив громадян». Діюча Конституція України та Закон «Про
місцеве самоврядування в Україні» вводять категорію «територіальна громада», під якою розуміють сукупність жителів,
об’єднаних 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. Визначенням територіальної громади законодавець охоплює, по-перше, жителів,
об’єднаних постійним проживанням, і, по-друге, дає розуміння територіальної основи місцевого самоврядування, якою є
певні населені пункти — села, селища та міста. Слід підкреслити, що до територіальної громади можуть входити не лише
громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства,
що постійно проживають у межах села, селища, міста і користуються відповідно до ст. 26 Конституції України тими самими
правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і
громадяни України, — за винятком тих, що встановлені законодавством України.
В Україні до реформи децентралізації найменша територіальна громада, яка має сільську раду, складалася із 74 жителів, при цьому 15 — це депутати сільської ради, а найбільшими громадами є Київ, Харків, Донецьк, Одеса і всі вони мають
однакові повноваження. Також характерним прикладом може
бути відмінність у чисельності жителів районів, так, поряд з
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Харківським районом Харківської області, у якому проживає
183 359 осіб, існує Поліський район Київської області, у якому
проживає 5926 осіб.
Основними ознаками територіальної громади, закріпленими в законодавстві України, є: територіальна, під якою розуміють спільне проживання осіб, які входять у громаду на певній території (у межах певної адміністративно-територіальної
одиниці — села, селища, міста — ч. 1 ст. 140 Конституції); інтегративна, оскільки територіальна громада виникає на основі
об’єднання всіх жителів, які мешкають на певній території незалежно від того, чи є вони громадянами даної держави, тобто
членами територіальної громади можуть бути громадяни даної держави, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, котрі постійно мешкають на певній території. Можливе
включення до територіальної громади біженців і переміщених
осіб (ст. 1 Закону України від 21 травня 1997 року); інтелектуальна, бо в основі конституювання територіальної громади
лежать спільні інтереси жителів, які мають специфічний характер і виявляються у вигляді широкого спектра системних
індивідуально-територіальних зв’язків (основний об’єкт діяльності територіальної громади — питання місцевого значення — ч. 1 ст. 140 Конституції України); майнова, оскільки територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності (їй
належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів,
інші кошти, земля, природні ресурси, що перебувають у власності відповідних територіальних громад — ч. 1 ст. 142 Конституції України); фіскальна, сутність якої полягає в тому, що
члени територіальної громади є платниками податків і зборів
(ст. 67 Конституції України; ст. ст. 4, 6, 15 Закону України «Про
внесення змін у Закон України “Про систему оподаткування»
від 18 лютого 1997 року).
Слід зазначити, що територіальна громада не може існувати як проста сукупність жителів певних населених пунктів.
Вона має бути ще і дієздатною у своєму функціонуванні. Під
дієздатною територіальною громадою слід розуміти свідомо
сформовану, соціально і політично активну людську спільноту, самодостатню в своєму існуванні і розвиткові з точки зору
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забезпечення фінансовими, економічними, природними ресурсами. Така спільнота повинна бути здатною на управління своїми справами та нести відповідальність за їх ведення
як самостійно, так і через створювані нею органи та обраних
посадових осіб, не перекладаючи цю відповідальність на центральний уряд.
Безперечно, для сьогоднішньої України першочергового
значення набуває проблема становлення територіальних громад на принципах, визначених в Конституції України і базовому Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Вирішення цієї проблеми, як уявляється, в значній мірі визначатиме перспективи розвитку місцевого самоврядування в
Україні, перехід від декларування до реального втілення в життя децентралізованої демократичної системи територіальної
організації влади.
Об’єднана територіальна громада — результат
реформи децентралізації

Калиновський Б. В.
Демократія — це приваблива мета, а не спокійний прихисток. Адже свобода — це безперервне прагнення, а не остаточне досягнення.
Ф. Франкфуртер

З 2014 року в нашій країні здійснюється децентралізація та
реформа місцевого самоврядування, яка полягає, передусім,
у зміні системи адміністративно-територіальних одиниць базового рівня через об’єднання територіальних громад (ОТГ).
У 2015 році відповідно до вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» було проведено перші вибори та переведено на прямі міжбюджетні відносини 159 об’єднаних територіальних громад. У 2016 році проведено перші вибори ще у 208 ОТГ, що у 1,3 разу більше, ніж у
попередньому році. При цьому в 183 ОТГ перші вибори відбу635

лися лише у грудні 2016 року, що пов’язано із виділенням бюджетних коштів на їх проведення аж 3 жовтня. Таким чином,
протягом 2015—2016 рр. було утворено 366 ОТГ, в яких об’єдналося 1738 сільських, селищних, міських територіальних громад (біля 16 % від загальної їхньої кількості на початок реформи), де проживає 3 183 388 осіб, що складає близько 7,5 % від
загальної чисельності населення України.
Серед головних питань, які потребують законодавчого
врегулювання для стимулювання подальшого формування
ОТГ, можна виокремити: врегулювання питання зміни меж районів у разі об’єднання територіальних громад сусідніх рад,
межі юрисдикції яких розташовані в сусідніх районах; визначення прийнятної процедури приєднання територіальних
громад до вже утворених спроможних ОТГ; передачу земель
державної власності за межами населених пунктів у власність
ОТГ та визначення порядку такої передачі; наділення органів
місцевого самоврядування ОТГ повноваженнями щодо розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів; вирішення питання розроблення містобудівної документації для ОТГ (схем планування території ОТГ), надання відповідних повноважень ОТГ; визначення механізмів
здійснення державного контролю за відповідністю рішень
органів місцевого самоврядування Конституції та законам
України, зупинення рішень зазначених органів з мотивів невідповідності їх Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду; удосконалення правового статусу
старости селища, села. ОТГ створюються через добровільне
об’єднання міст, селищ та сіл і заміняють маленькі громади
(які часто складаються з одного або декількох сіл). Мета територіальної реформи полягає в тому, щоб підвищити фінансову автономію та рівень самоврядування ОТГ. В результаті
цієї реформи ОТГ мають отримати повноваження щодо ухвалення рішень, які раніше приймалися лише на рівні областей.
З більш ніж 12 тисяч колишніх невеликих територіальних одиниць до цього часу 3 106 об’єдналися у 614 ОТГ. Нова територіальна структура на найнижчому рівні охоплюватиме від
1 200 до 1 500 територіальних громад.
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Згідно аналітичної доповіді «Створення об’єднаних територіальних громад в Україні 2015—2017» станом на початок квітня 2018 р. в ході реформи децентралізації створено 725 об’єднаних територіальних громад. У 40 з них призначені перші вибори на 29 квітня 2018 року, ще 20 очікують рішення ЦВК на
призначення перших місцевих виборів.
Але залишаються і виклики. Відсутній чіткий сценарій формування об’єднаних територіальних громад, а також його альтернативи. Відсутні визначені часові рамки завершення процесу добровільного об’єднання. Величезна кількість потенційно
неспроможних громад, або тих, кому для подальшого розвитку не вистачає населення й існує серйозна демографічна криза. Глибокі конфлікти між головами ОТГ і головами РДА у своїх
районах. Дуже рідко можна спостерігати синхронні ініціативи
різних міністерств у впровадженні реформ.
Фактично відлік реформи децентралізації почався 5 лютого 2015 року, коли були прийняті два базових для цієї реформи закони, а саме Закон України «Про засади державної
регіональної політики» та Закон України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад». Якщо перший закон має
значною мірою концептуальне значення, то другий створив
реальний механізм об’єднання територіальних громад, але
майже відразу виявилося, що Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» не враховував значну
кількість нюансів об’єднавчих процесів, що створило реальні проблеми на практиці. Частина недоліків була виправлена
шляхом внесення змін та доповнень протягом 2015—2017 років, але деякі проблеми й досі залишились невирішеними.
Ще одним викликом для реформаторів є те, що у районах,
де ОТГ утворено в межах усієї території, відбувається дублювання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ, районних рад та РДА. Там одночасно функціонують райдержадміністрація та райрада із відповідними видатками на їх утримання,
а також виконавчі органи ОТГ із визначеними законодавством
повноваженнями та фінансуванням. Відповідні райради, як правило, приймають рішення щодо грошової оцінки землі та пере637

розподілу трансфертів із держбюджету. Райдержадміністрації
також позбавлені переважної більшості повноважень, які за законом виконуються виконавчими органами ради ОТГ.
29 жовтня 2017 року завершився процес об’єднання 201 громади, а у 56 районів фактично змінилася їх територія. Кордони
районів «розмито» остаточно. Верховна Рада України 14 березня 2017 р. ухвалила закон № 5520 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо особливостей добровільного
об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів», яким дозволила створювати об’єднані територіальні громади з рад, які знаходяться у різних суміжних районах без попередньої зміни їх меж. До прийняття цього закону
ЦВК відмовляла таким громадам у проведенні перших виборів,
вимагаючи, щоб Верховна Рада України попередньо внесла зміни у межі відповідних районів. Тепер межі районів не стоять на
заваді, і ЦВК призначила вибори у 29 об’єднаних територіальних
громадах, які створені з рад, що входять у різні суміжні райони.
Перехід з 2019 року до адміністративного способу формування об’єднаних територіальних громад, з одного боку, має
підштовхнути тих, хто вагався, поквапитись із добровільним
об’єднанням до кінця 2018 року, а з іншого — вирішити проблеми з утворенням міських об’єднаних територіальних громад.
Форми безпосереднього здійснення муніципальної
влади територіальною громадою

Калиновський Б. В.

Демократизм держави виявляється і в основних засадах
здійснення державної влади в цілому. Важливо зауважити, що
реалізація принципу демократизму передбачає також громадський контроль за діяльністю органів публічної влади у формах, передбачених Конституцією України і законами. Водночас
в Україні досить гостро постало питання про необхідність прийняття та удосконалення законодавчих актів про місцеві референдуми, місцеві вибори, демонстрації, мітинги, походи, місцеві ініціативи та збори громадян. В українській державно-правовій теорії і практиці не існує інституту народної ініціативи
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(насамперед законодавчої) та досі очевидною є політизація
представницьких органів держави та місцевого самоврядування. Тому Україна потребує реформ у напрямі демократизації
механізму управління державою перш за все на місцевому рівні, оскільки організація демократичного механізму реалізації
місцевої публічної влади забезпечить економічну, соціальну
стабільність, а також консолідує державу в цілому.
Що стосується України то слід врахувати, що Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня
1997 року визначає, що громада має можливість впливати на
рішення місцевих органів влади через такі інструменти, як місцевий референдум, громадські слухання, місцеві ініціативи,
загальні збори громадян за місцем проживання та інше. Регулювання таких інститутів, як громадські слухання, місцеві ініціативи, загальні збори здійснюється через статути територіальних громад.
Форми безпосередньої демократії, які використовуються в
системі місцевого самоврядування. До них відносяться:
— місцевий референдум — форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого
волевиявлення;
— місцеві вибори — вибори депутатів відповідної місцевої
ради та сільських, селищних, міських голів;
— загальні збори громадян — збори всіх або частини жителів територіальної громади за місцем проживання для вирішення питань місцевого значення;
— місцеві ініціативи — пропозиція членів громади про
обов’язковий розгляд на відкритому засіданні ради будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
Порядок внесення місцевої ініціативи визначається радою або
статутом громади. Внесена місцева ініціатива підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засідання ради за участю членів ініціативної групи;
— громадські слухання — це заслуховування не рідше одного разу на рік громадою звітів депутатів ради і посадових
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осіб місцевого самоврядування, під час якого можуть порушуватися різні питання і вноситися пропозиції з питань місцевого значення;
— організація і участь у мітингах, походах, демонстраціях,
пікетуваннях на місцевому рівні;
— участь населення у роботі органів місцевого самоврядування на добровільних засадах (як експертів, спеціалістів,
консультантів, громадських контролерів).
Важливою формою безпосереднього волевиявлення територіальної громади є прийняття нею рішень з питань, що
належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування, тобто на місцевому референдумі. Місцевий
референдум є формою безпосередньої демократії, зміст якої
полягає у прийнятті або затвердженні членами територіальної
громади найважливіших рішень місцевого значення в межах
Конституції та законів України шляхом прямого таємного голосування. Це форма здійснення місцевої публічної влади безпосередньо територіальними громадами в межах відповідних
адміністративно-територіальних одиниць.
Сьогодні інститут місцевого референдуму в Україні залишається бездіяльним. Після прийняття в 2012 р. Закону України
«Про всеукраїнський референдум» та припинення дії Закону
України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р., спеціальний Закон України «Про місцеві референдуми» в 2012—2017 рр. так і не був прийнятий законодавцем.
Протягом 1991—2012 рр. в Україні було ініційовано та проведено близько 160 місцевих референдумів, а з 2012 р. в Україні не зареєстровано жодної ініціативи щодо проведення місцевих референдумів. Тому у міжелекторальний період жителі
територіальних громад в Україні приречені задовольнятись
різними формами демократії на локальному рівні. За статистикою, більшість місцевих референдумів була ініційована органами місцевого самоврядування на вимогу саме закону, для
вирішення питань виключно місцевим референдумом, тобто
іншим чином ці рішення не можна було ухвалити. Окрім того,
як показує європейська практика, у більшості країн передба640

чено проведення не імперативних, а консультативних референдумів. Саме політична культура місцевої публічної влади
має бути такою, щоб до результатів таких референдумів прислухалися під час прийняття рішень.
Місцевий референдум є формою вирішення питань місцевого значення шляхом голосування всіма жителями територіальної громади села, селища чи міста, які є виборцями. Важливо зазначити, що очевидним є порушення конституційного
права громадян на участь у місцевих референдумах, закріпленого в ч. 1ст. 38 Конституції України.
Місцевий референдум може бути використаний як дійсний
акт прямого народовладдя для вирішення питання місцевого
значення, хоча є непоодинокі випадки використання референдуму для маніпуляцій і спекуляцій громадською думкою, для
легалізації через референдум певних антидемократичних речей. У процесі роботи над законодавством про референдум усі
процедури мають бути виписані досить чітко і детально, щоб
не допустити маніпуляцій волевиявлення громади на місцевому референдумі.
Досвід зарубіжних країн, таких як Словаччина, Литва, Латвія та інших, які проводили реформу місцевої публічної влади,
переконує, що був розроблений пакет законодавчих актів, серед яких важливе місце займав закон про місцевий референдум. Тому і Україні необхідно комплексно підійти до реформи
місцевої публічної влади, розробивши узгоджений між собою
пакет законодавчих актів, у тому числі і закон «Про місцевий
референдум», передбачивши реальний механізм ініціювання
місцевих референдумів членами територіальної громади та
обов’язковий характер рішень таких референдумів, обмеживши коло питань, які можуть бути винесені.
Важливою формою безпосереднього волевиявлення територіальної громади є загальні збори громадян (ст. 8 Закону
«Про місцеве самоврядування в Україні»). Загальні збори громадян проводяться за місцем їх проживання у межах окремих
частин сіл, селищ, міст як адміністративно-територіальних одиниць (будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів тощо), а тому
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є формою участі окремих груп членів територіальної громади
в обговоренні та вирішенні питань місцевого значення. Предметом загальних зборів громадян є, наприклад: створення з
дозволу відповідної ради органів самоорганізації населення
будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів, комітетів районів у містах, сільських, селищних комітетів та вирішення інших питань щодо керівництва цими органами; попереднє обговорення проєктів рішень рад та їх виконавчих органів; порушення перед відповідними органами
місцевого самоврядування питань, що зачіпають колективні
потреби жителів відповідного будинку, вулиці, кварталу, а також села, селища, міста в цілому.
Поширеними формами участі окремих груп членів територіальної громади в обговоренні та вирішенні питань місцевого самоврядування, що знайшли своє відображення в законі,
є місцеві ініціативи та громадські слухання (статті 9, 13 Закону
«Про місцеве самоврядування в Україні»).
Основні засади та порядок підготовки і проведення місцевих виборів, референдумів, загальних зборів громадян за місцем їх проживання мають визначатися окремими законами, а
місцевих ініціатив і громадських слухань — статутами самих
територіальних громад.
Вітчизняні та зарубіжні експерти також рекомендують застосовувати різні методи залучення громадськості до участі у
вирішенні питань місцевого значення. До прикладу, це можуть
бути опитування, спільні дослідження, дискусії громадськості
та посадових осіб місцевого самоврядування, презентації місцевих ініціатив тощо.
Чинне законодавство України визначає малоефективні форми місцевої демократії, такі як збори, обговорення, місцеві ініціативи тощо, які нерідко використовуються в інтересах політичних і фінансово-промислових груп або місцевих еліт. Уважаємо,
що оптимальною формулою вирішення питань законодавчого
регулювання організації та функціонування місцевої публічної
влади, включаючи і питання місцевих референдумів, місцевих
виборів, зборів громадян, місцевих ініціатив і партиципаторних бюджетів буде прийняття Муніципального кодексу України.
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Місцеві ради — представницький орган місцевого
самоврядування

Солоненко О. М.

Одними з представницьких органів територіальних громад
згідно з Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», є відповідні місцеві ради. Світовий досвід свідчить, що виборні органи — головні носії самоврядних
повноважень. Представницька демократія є більш професійною, аніж безпосередня демократія і, відповідно до змісту ст. 5
Конституції України, саме ради як виборні, а отже, і представницькі органи є органічним елементом системи влади на місцях і виступають однією з форм участі громади в управлінні
суспільними та державними справами.
Основні ознаки рад як представницьких органів: 1) це колегіальні органи, до складу яких входять депутати, обрані
безпосередньо населенням на підставі виборів; 2) вони здобувають мандат довіри безпосередньо від населення в межах
територіальної громади, яка є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень; 3) їх діяльність поширюється на всю територію проживання громади; 4) згідно із законом, вони наділені правом
представляти інтереси територіальних громад; 5) приймають
рішення від імені громад; 6) є органами загальної компетенції, до відання яких відносяться всі питання, що вимагають
нормативного регулювання; 7) посідають провідне місце у
системі всіх органів місцевого самоврядування; 8) виражають волю всього населення територіальної громади, надаючи їй загальнообов’язкового характеру і здійснюючи в такий
спосіб місцеву владу; 9) у своїй діяльності сполучають місцеві
інтереси з державними.
Отже, представницькі органи місцевого самоврядування —
ради — є колегіальними органами загальної компетенції, які
складаються з обраних безпосередньо населенням відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, виражають їх волю,
приймаючи від її імені рішення, що мають загальнообов’язковий характер.
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На кожному рівні адміністративно-територіального устрою
мають функціонувати відповідні органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади: на базовому — сільська, селищна, міська ради та їхні виконавчі органи, представництва
(представники) окремих органів виконавчої влади; на районному — районні ради та їхні виконавчі органи, райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої
влади; на регіональному — Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні ради та їхні виконавчі органи, облдержадміністрації, Київська та Севастопольська міські ради та їхні виконавчі органи, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
територіальні органи центральних органів виконавчої влади.
Місцеві ради виражають волю територіальної громади, надають їй загальнообов’язковий характер і здійснюють місцеву
владу від їхнього імені та в їхніх інтересах. Саме через представницькі органи місцевого самоврядування та депутатів, які
входять до їх складу, громадяни здійснюють владу на місцевому рівні, реалізуючи своє право брати участь в управлінні місцевими справами через своїх представників.
Статус депутата місцевої ради

Солоненко О. М.
Краще правило політики —
не занадто управляти.
Б. Едуардз

Згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» — депутат сільської, селищної, міської, районної у місті,
районної, обласної ради (далі — депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування
на строк, встановлений Конституцією України
Статус депутата місцевої ради — це сукупність посадових
прав і обов’язків, які відрізняють депутата як обраного вибор644

цями представника від інших виборців, що його таким представником обрали. Інакше кажучи, виборці наділяють додатковими
повноваженнями одного з-посеред себе для того, щоб він представляв їхні інтереси. Обрання депутатом свідчить про високий
рівень суспільної довіри. А депутат місцевої ради, свідомо бере
на себе відповідальність перед громадою і державою — виконувати покладені на нього обов’язки добросовісно та професійно.
Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної
громади та її частини — виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих
законом, брати активну участь у здійсненні місцевого само
врядування.
Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради — представницького органу місцевого
самоврядування та набуває свої повноваження в результаті
обрання його до ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».
Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня
відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного
оголошення підсумків виборів відповідною територіальною
виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої
сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом
випадків дострокового припинення повноважень депутата
місцевої ради або ради, до складу якої його обрано. Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня
заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої
ради пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.
Депутатом може бути обраний громадянин України, який
має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України. Депутатом не може бути обраний громадянин України, який має
судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного
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злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за
мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних
виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села
(кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднаної сільської, селищної територіальної громади.
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад
проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій (далі — виборчі списки)
із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими
округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, району в місті, територією міста
згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм
або територією утвореної відповідно до Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднаної
міської територіальної громади.
Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.
Рішення щодо проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад приймається Верховною Радою України.
Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Депутат
місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної,
районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній
основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою
роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися
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підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток,
якщо інше не передбачено законом.
За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад депутат, обраний головою постійної комісії з питань
бюджету, може працювати в раді на постійній основі.
Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника
місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку
поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної
ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх
виконавчих органах та апараті.
Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю, та не може мати іншого представницького мандата.
Правовий статус сільського, селищного, міського
голови та старости

Солоненко О. М.

Владу над людьми можливо
здобути лише через служіння їм.
В. Кузен

Сільський, селищний, міський голова за своїм статусом є
головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну
громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в
порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження
на постійній основі.
Чергові вибори сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідного голови, обраного на чергових виборах.
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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.
Вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або
є більшою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною
системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією міста
згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або
територією об’єднаної міської громади (далі — територія міста).
Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за
мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія
відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія об’єднаної сільської, селищної громади, територія міста.
Сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до
статті 70 Конституції України. Не може бути обраний сільським,
селищним, міським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину,
злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги
відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної
сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо
його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої
сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на
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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.
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.
На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про
статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.
Повноваження сільських, селищних, міських голів можуть
бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про
військово-цивільні адміністрації».
Сільський, селищний, міський голова видає розпорядження у межах своїх повноважень та несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
Староста за правовим статусом є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.
Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ),
розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права
шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
Вибори старости проводяться за мажоритарною системою
відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому
окрузі, до якого входить територія одного або декількох населених пунктів (сіл, селищ), визначених сільською, селищною,
міською радою об’єднаної територіальної громади з метою
забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою (далі — старостинський округ).
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Старостою може бути обраний громадянин України, який
має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України.
Старостою не може бути обраний громадянин України, який
має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного
злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень старост, обраних на попередніх чергових місцевих
виборах.
Рішення щодо проведення чергових виборів старост приймається Верховною Радою України. Позачергові вибори старости призначаються радою відповідної об’єднаної територіальної громади в разі дострокового припинення повноважень
старости. Перші вибори старости призначаються відповідною
радою об’єднаної територіальної громади.
Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні
відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені
рішення щодо його обрання та реєстрації.
Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених
законом.
Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою. Староста не може мати інший
представницький мандат, 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.
Староста: 1) представляє інтереси жителів відповідного
села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, місь650

кої ради; 2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій; 3) має
право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій
з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села,
селища; 4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування; 5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території
відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю
за їх виконанням; 6) бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються
на території відповідного старостинського округу; 7) вносить
пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної,
міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної
власності та їх посадових осіб; 8) бере участь у підготовці проєктів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються
майна територіальної громади, розташованого на території
відповідного старостинського округу; 9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу; 10) бере участь у здійсненні контролю за станом
благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської,
селищної, міської ради про його результати; 11) отримує від
виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для
здійснення наданих йому повноважень; 12) сприяє утворенню
та діяльності органів самоорганізації населення, організації та
проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших
форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі; 13) здійснює інші
повноваження, визначені законами.
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При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, селища, відповідальним — перед сільською,
селищною, міською радою. Староста не рідше одного разу на
рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села,
селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста інформує раду про свою роботу.
На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів
місцевих рад», якщо інше не встановлено законом».
Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
Рішення про дострокове припинення повноважень старости
рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю
голосів від загального складу ради. Повноваження старости
можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного
стану».
Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», з особливостями, передбаченими законом, але не раніше як через рік з моменту набуття ним
повноважень.
Виконавчий комітет місцевої ради

Солоненко О. М.
Все, що виходить за межі розумної влади, ослаблює та принижує її.
Ж. Массійон

Виконавчі органи рад — органи, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядуван652

ня в Україні» створюються сільськими, селищними, міськими,
районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами України.
Згідно з Конституцією України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районні й обласні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні
інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, виконавчих
органів не мають, а створюють лише виконавчий апарат. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Очолює виконавчий апарат та здійснює його керівництво голова
відповідної ради. Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів
України, та витрати на утримання встановлюються радою за
поданням її голови.
Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції
державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
До виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті рад відносяться виконавчі комітети (виконкоми), відділи, управління й інші виконавчі органи. Особливе
місце серед них займають виконавчі комітети, що створюються сільськими, селищними, районними в місті радами, перед
якими ці виконавчі органи підзвітні і підконтрольні, а з питань
здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої
влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Виконавчий комітет є колегіальним виконавчим органом
загальної компетенції сільської, селищної, міської ради. Тобто,
виконавчий комітет є таким же виконавчим органом, як і інші,
які можуть бути передбачені в структурі ради та її виконавчих
органів. Як правило, виконавчі комітеті передбачені та діють
майже у всіх сільських, селищних, міських, районних в містах
(у разі їх створення) радах. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за
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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.
Особливостями повноважень виконавчих органів районних у містах рад є те, що обсяг і межі повноважень виконавчих органів районних у містах рад визначаються відповідними
міськими радами за узгодженням з районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних
потреб територіальних громад районів у містах. Визначений
міськими радами обсяг виконавчих органів повноважень районних у місті рад не може змінюватися міською радою без
згоди відповідної районної у місті ради протягом даного скликання.
Правовий статус виконавчого комітету місцевої ради визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та рішенням місцевої ради.
Щодо виконавчого комітету, виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання:
— утворення виконавчого комітету ради;
— визначення чисельності виконавчого комітету ради;
— затвердження персонального складу виконавчого комітету ради;
— внесення змін до складу виконавчого комітету ради;
— 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;
— скасування актів виконавчого комітету ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам
законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у
межах її повноважень;
— розпуск виконавчого комітету ради.
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Сільський, селищний, міський голова щодо виконавчого
комітету:
— вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
— вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчого комітету, його штату, встановленого відповідно до типового штату, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
— організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу виконавчого комітету відповідної ради;
— здійснює керівництво виконавчого комітету;
— підписує рішення виконавчого комітету;
— забезпечує виконання рішень виконавчого комітету відповідної ради;
— укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства;
— представляє 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.
Виконавчий комітет (виконком) утворюється на строк повноважень місцевої ради. 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.
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.
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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,
— керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради
орган з питань містобудування та архітектури.
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. До складу виконавчого комітету сільської, селищної,
міської ради входять також за посадою секретар відповідної
ради, староста (старости).
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.
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.
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.
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До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.
Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної
у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати
питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів 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.
На будинках, де працюють виконавчі комітети, піднімається
Державний Прапор України.
Органи самоорганізації населення

Солоненко О. М.

Справжній лозунг демократії —
не «Хай це зробить уряд», а «Дайте
нам самим це зробити».
Д. Ейзенхауер

Органи самоорганізації населення — це представницькі
органи, що створюються жителями, які на законних підставах
(постійно або тимчасово) проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених законом.
Орган самоорганізації населення є однією з форм участі
членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
у вирішенні окремих питань місцевого значення.
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Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні,
квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів
у містах, сільські, селищні комітети.
Органи самоорганізації населення міста можна поділити
на три групи:
— органи самоорганізації населення населених пунктів. До
них відносяться селищні комітети. Ці комітети створюють
жителі селищ, що перебувають в адміністративних межах
населеного пункту;
— органи самоорганізації населення районів у містах, жителі яких утворюють територіальну громаду, яка, проте,
не виступає самостійним суб’єктом місцевого самоврядування; — органи самоорганізації населення, що створюються частиною жителів населеного пункту,
— будинкові, вуличні, квартальні комітети, а також комітети
мікрорайонів.
Зазначений перелік органів самоорганізації населення є виключним, що дозволяє чітко відокремити від них органи громадської самодіяльності населення, що функціонують за галузевою ознакою і являють собою форму об’єднання жителів з
метою покращання рівня громадських послуг, які їм надаються в системі місцевого самоврядування, наприклад батьківські
комітети в школах та дитячих садках.
Згідно із ст. 3 Закону України «Про органи самоорганізації
населення» їх основними завданнями є: створення умов для
участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах
Конституції і законів України; задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння
у наданні їм відповідних послуг; участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території,
інших місцевих програм.
Основні завдання органів самоорганізації населення обумовлені завданнями та функціями місцевого самоврядування
та органів місцевого самоврядування.
Принципи, покладені в основу організації та діяльності органів самоорганізації населення:
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По-перше, принципи, в яких знайшли своє відображення
основні принципи місцевого самоврядування, притаманні всім
елементам системи місцевого самоврядування, в тому числі
й органам самоорганізації населення. До них можна віднести
принципи законності, гласності та виборності.
Принцип законності полягає в тому, що органи самоорганізації населення організуються й діють лише на підставі та у
спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, іншими актами, які становлять правові основи їхньої організації та діяльності.
Принцип гласності вимагає відкритості та прозорості діяльності органів самоорганізації населення, що передбачає
своєчасне доведення їх рішень до відома жителів відповідної
території, які мають право отримувати інформацію про роботу органу самоорганізації населення в повному обсязі і без
будь-яких перешкод.
Принцип виборності передбачає:
а) обрання органу самоорганізації населення на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителями, які на законних підставах проживають на відповідній території;
б) обмеження строку повноважень органу самоорганізації
населення строком повноважень відповідної місцевої ради,
що забезпечує його періодичне переобрання.
По-друге, спеціальні принципи, притаманні лише органам самоорганізації, що виражають їхні специфічні риси та дозволяють
відрізняти органи самоорганізації населення як від органів місцевого самоврядування, так і від громадських організацій: добровільності щодо взяття окремих повноважень міської ради;
територіальності; підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед відповідною радою; підзвітності, підконтрольності
та відповідальності перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення; фінансової та організаційної самостійності.
Принцип добровільності щодо взяття окремих повноважень міської ради означає заборону покладання на орган само
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організації населення обов’язків, які не передбачені Положенням про орган або щодо виконання яких не було отримано його
попередньої згоди. При цьому останнє стосується делегованих
повноважень органу самоорганізації населення, якими він додатково наділяється відповідною місцевою радою вже після
його легалізації і затвердження Положення про орган.
Принцип територіальності передбачає можливість утворення органу самоорганізації населення виключно за територіальною ознакою (в межах будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, селища, району в місті). Тим самим забороняється створення органів самоорганізації населення за функціональною,
галузевою або іншою ознакою.
Принцип підконтрольності та відповідальності перед відповідними радами передбачає:
а) право міської ради та її виконавчих органів у межах своїх
повноважень здійснювати контроль за фінансовою діяльністю
органу самоорганізації населення;
б) право відповідної міської ради, яка дала дозвіл на створення органу самоорганізації населення, достроково припиняти його діяльність у разі невиконання рішень ради, її виконавчого комітету;
в) право міської ради здійснювати контроль за виконанням наданих органу самоорганізації населення повноважень.
Принцип підзвітності, підконтрольності та відповідальності
перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення,
передбачає:
а) обов’язок органу самоорганізації населення періодично
(не рідше одного разу на рік) звітувати про свою діяльність на
зборах (конференції) жителів за місцем проживання;
б) право зборів (конференції) жителів за місцем проживання здійснювати контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення;
в) право зборів (конференції) жителів за місцем проживання достроково припиняти повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень зборів (конфе660

ренції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх
повноважень.
Принцип фінансової та організаційної самостійності передбачає:
а) заборону органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування та їх посадовим особам втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом;
б) право органу самоорганізації населення самостійно використовувати свої фінансові ресурси на цілі, визначені в Поло
женні про орган та в рішеннях відповідної місцевої ради.
Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення можуть жителі, які на законних підставах проживають на
відповідній території, а порядок виборів визначається Законом України «Про органи самоорганізації населення».
При цьому в Законі передбачаються такі обмеження виборчого права при виборах органів самоорганізації населення (виборчі цензи): ценз осілості — вимога проживати на
відповідній території на законних підставах; віковий ценз —
вимога щодо необхідності досягнення жителем вісімнадцяти років; ценз дієздатності — у виборах органу самоорганізації населення не беруть участі жителі, яких визнано судом
недієздатними.
Зазначені обмеження є необхідними, оскільки забезпечують свідоме волевиявлення жителів при виборах органу само
організації населення.
Забороняються будь-які обмеження права жителів, які проживають на відповідній території, на участь у відповідному органі самоорганізації населення залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.
Види територій, в межах яких діють органи самоорганізації
населення, чітко визначені в Законі України «Про органи самоорганізації населення».
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Це території (межі): селища; кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної
забудови; окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної
організації в містах; одного або кількох районів у місті; будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому
фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.
При цьому треба мати на увазі, що територія, у межах якої
діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням
місцевої ради, що дала дозвіл на його створення.
Служба в органах місцевого самоврядування

Сьох К. Я.
Битви з бюрократизмом не можуть бути виграні бюрократами.
Б. Понтекорво

Відповідно до ст. 38 Конституції України кожен громадянин
користуються рівним правом доступу до державної служби, а
також до служби в органах місцевого самоврядування. Дана
норма розтлумачена в Законі України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» від 07.06. 2001.
Згідно з вищевказаним законом, служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на постійній основі
діяльність громадян України, які займають посади в органах
місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
Згідно з Законом України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних й інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, строку
проживання на відповідній території. На посаду можуть бути
призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну під662

готовку, володіють державною мовою в обсязі, достатньому
для виконання службових обов’язків. Після вступу на службу
в органи місцевого самоврядування посадова особа складає
присягу на вірність громадянам України.
До принципів служби в органах місцевого самоврядування
можна віднести: 1) служіння територіальній громаді; 2) поєднання місцевих і державних інтересів; 3) верховенства права,
демократизму і законності; 4) гуманізму і соціальної справедливості; 5) гласності; 6) пріоритету прав та свобод людини і громадянина; 7) рівних можливостей доступу до служби в органах
місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей
та професійної підготовки; 8) професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; 9) підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків;
10) дотримання прав місцевого самоврядування; 11) правової
і соціальної захищеності посадових осіб місцевого самоврядування; 12) захисту інтересів відповідної територіальної громади; 13) фінансового та матеріально-технічного забезпечення
служби за рахунок коштів місцевого бюджету; 14) самостійності кадрової політики в територіальній громаді.
Джерела надходження до місцевого бюджету

Солоненко О. М.

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
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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.
Бюджетним кодексом України визначено, що доходи бюджету — це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).
Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) трансферти.
Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки
і збори та місцеві податки і збори.
Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
3) інші неподаткові надходження.
Доходи від операцій з капіталом — це доходи від продажу капітальних активів (основних фондів, державних запасів
і резервів, землі).
Трансферти — кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав
або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
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Склад доходів державного бюджету визначено ст. 29 Бюджетного кодексу Україні. Окремі особливості справляння та
зарахування певних видів доходів також можуть визначатися
законом про Державний бюджет на відповідний рік.
Склад доходів різних рівнів місцевих бюджетів та нормативи зарахування доходів до відповідних бюджетів визначаються
Бюджетним кодексом:
— стаття 64 — доходи загального фонду бюджету міста Киє
ва, бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;
— стаття 66 — доходи загального фонду обласних бюджетів;
— стаття 69 — доходи загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
— стаття 69.1 — надходження спеціального фонду місцевих бюджетів;
— стаття 71 — бюджет розвитку місцевих бюджетів.
Види міжбюджетних трансфертів визначені у статтях 96 та
97 Бюджетного кодексу. Напрями та особливості використан
ня окремих видів субвенцій встановлені статтями 102—105
Бюджетного кодексу.
Економіка і ресурси місцевого саморядування

Солоненко О. М.

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.
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
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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.
Від імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.
Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.
Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою
на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.
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.
Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні
ради мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
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 від умерлого,
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переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
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.
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 проєктів або
для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
Районні та обласні ради від імені територіальних громад
сіл, селищ, міст здійснюють управління об’єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.
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.
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.
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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.
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 власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею
органу, за винятком випадків, передбачених законом.
Культурна спадщина місцевого саморядування

Солоненко О. М.

Перша з найбільш демократичних доктрин полягає в тому, що всі
люди є цікавими.
Г. Честертон

Культурна спадщина — сукупність успадкованих людством
від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини. Об’єкт
культурної спадщини — визначне місце, споруда (витвір),
комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі
предмети, а також території чи водні об’єкти (об’єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно
від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з
археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду
і зберегли свою автентичність.
До спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини (далі — органи охорони культурної спадщини)
належать виконавчий орган сільської, селищної, міської ради.
Відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської
ради населеного пункту, занесеного до Списку історичних на668

селених місць України, утворюється місцевою радою за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.
Органи місцевого самоврядування сприяють: діяльності
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури,
інших громадських, науково-дослідних, проєктних організацій,
установ та підприємств різних форм власності щодо охорони
культурної спадщини; підприємствам будівельних матеріалів
і виробів, спеціалізованим організаціям та майстерням щодо
виконання робіт з ремонту, реставрації, реабілітації пам’яток;
підготовці фахівців з охорони культурної спадщини.
Культурна спадщина є невід’ємною частиною культурного
надбання України і становить вагомий його відсоток.
Завданням органів місцевого самоврядування є використання усіх можливих правових і фінансових можливостей для
збереження та використання об’єктів культурної спадщини.
Основні порушення вимог законодавства про охорону
культурної спадщини проявляються у таких формах:
— порушення режиму використання культурної спадщини;
— порушення режиму історико-культурного заповідника
чи історико-культурної заповідної території;
— проведення ремонтних, реставраційних, реабілітаційних
робіт на пам’ятках культурної спадщини, зміна призначення пам’яток культурної спадщини, їх частин та елементів, здійснення написів, позначок на них (встановлення реклами і вивісок), на її території та в її охоронній зоні
без письмового дозволу відповідного органу охорони
культурної спадщини;
— відхилення від проєктів при проведенні ремонтно-реставраційних робіт;
— ухилення від підписання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;
— відсутність протипожежних заходів на об’єктах дерев’яної сакральної архітектури;
— самовільні земляні роботи та археологічні розкопки.
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Законом України «Про охорону культурної спадщини»,
(ст. ст. 43, 44, 45, 46) передбачена адміністративна, фінансова
та кримінальна відповідальність за порушення пам’яткоохоронного законодавства. Відповідно до ст. 46 Закону України
«Про охорону культурної спадщини» винні особи притягаються до адміністративної відповідальності, виходячи з норм ст.
92 КУпАП, згідно з Інструкцією з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної
спадщини, затвердженою Наказом Мінкультури і туризму від
04 серпня 2006 р. № 636. Протоколи про адміністративну відповідальність надсилаються до адміністративних комісій при
виконкомах місцевих рад. При прийнятті рішень адміністративною комісією громадяни притягаються до відповідальності у вигляді накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадові
особи — від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також, КУпАП передбачає здійснення
попередження. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про охорону культурної спадщини» орган охорони культурної спадщини може накладати на юридичну особу, винну у порушенні
пам’яткоохоронного законодавства, фінансові санкції у розмірі, залежно від нанесеної шкоди, від тисячі до десяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Право накладення такої санкції має начальник органу охорони культурної
спадщини обласної державної адміністрації або керівник органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.
Якщо громадяни, посадові особи чи юридичні особи не дотримуються вимог органів охорони культурної спадщини і продовжують, після попередження, притягнення до адміністративної відповідальності чи накладення фінансових санкцій роботи на об’єктах культурної спадщини тоді вони можуть бути
притягнені до кримінальної відповідальності відповідно до ст.
298 Кримінального кодексу України. А саме: «Пошкодження,
руйнування, чи знищення пам’яток культурної спадщини караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені щодо пам’яток національного значення, —
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позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, а діяння,
вчинені службовою особою, караються позбавленням волі на
строк від трьох до восьми років. Відповідно до ст. 47 Закону
України «Про охорону культурної спадщини» застосування фінансових санкцій, адміністративних стягнень або кримінального покарання не звільняє винного від обов’язку відшкодувати завдану пам’ятці шкоду. Для визначення величини завданої шкоди залучаються фахівці архітектори, мистецтвознавці,
історики, економісти, будівельники та інші.
До спеціально уповноважених органів охорони культурної
спадщини відповідно до ст. 3 Закону України «Про охорону
культурної спадщини» належать, зокрема, й органи охорони
культурної спадщини місцевого самоврядування. У разі, якщо
не створено органу охорони культурної спадщини органів місцевого самоврядування, тоді їх функції виконують виконавчі
комітети місцевих рад. Органам місцевого самоврядування
необхідно більш активно використовувати свої повноваження з метою збереження об’єктів культурної спадщини, розташованих на відповідних територіях. До виключної компетенції
сільських, селищних, міських рад належать питання, що вирішуються на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської
ради і пов’язані з «внесенням пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних чи інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом (п. 37 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Відповідно до п. 5, п. б ст. 31 згаданого
вище Закону до делегованих повноважень органів місцевого
самоврядування належить «організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії та культури, архітектури
та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних
комплексів...». А згідно з пп.10 п. б ст. 32 цього ж Закону до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування
належить «забезпечення охорони пам’яток історії та культури,
збереження та використання культурного надбання».

Розділ 24.
БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Бюджетна система України, види бюджетів

Фещук А. П., Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.
Єдиний спосіб змусити уряд
заощаджувати — це не давати
йому ті гроші, які він міг би заощаджувати.
Г. Джарвіс
Жодних «державних коштів»
не існує — є тільки гроші платників податків.
М. Тетчер
Немає легшої справи, ніж
витрачати бюджетні кошти. Здається, що вони нікому не належать.
К. Кулідж

Бюджетна система України — це сукупність усіх бюджетів,
які формуються і діють на території країни згідно з її бюджетним устроєм. В Україні бюджетна система складається з двох
рівнів: державного та місцевих бюджетів.
Бюджет — це розпис грошових доходів і витрат держави,
підприємства, установи, сім’ї, окремої особи на визначений
період. Термін «бюджет» походить від давньофранцузького
«bougette» — шкіряний мішок, сумка.
Державний бюджет (річний бюджет) — це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і під672

приємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого,
з метою формування та використання централізованого фонду
грошових ресурсів, для задоволення суспільних потреб. Іншими
словами, це — щорічний фінансовий план надходжень та видатків, який розробляють державні органи для активного впливу
на економічний процес та підвищення його ефективності. Він
уособлює й пояснює фінансово-бюджетну політику уряду.
За видами бюджети поділяються на наступні:
1) центральні бюджети, до яких належить централізований
бюджет країни (в Україні — Державний бюджет) і центральні
бюджети федеративних утворень (в Україні — Республіканський бюджет АР Крим);
2) місцеві бюджети, які за рівнями адміністративно-територіального поділу поділяються на централізовані відповідно
до певної адміністративної одиниці (обласні, районні, міські)
та децентралізовані (міст, сіл, селищ і районів у містах — бюджети місцевого самоврядування ).
Республіканський бюджет АРК — є центральний бюджет,
що встановлений законом Верховної Ради АРК як загальнореспубліканський фонд коштів для забезпечення завдань і функцій органів влади і управління АРК.
Бюджети місцевого самоврядування — бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднання, селищ, міст (у тому числі районів у містах). Бюджетом місцевого самоврядування, як правило, вважається план утворення й використання фінансових
ресурсів, потрібних для забезпечення функцій і повноважень
місцевого самоврядування.
Бюджет об’єднаних територіальних громад — в результаті
виборів до місцевих рад було сформовано об’єднані територіальні громади. Бюджет об’єднаних територіальних громад
формується з метою стимулювання громад до об’єднання, забезпечення ресурсної бази бюджетів об’єднаних територіальних громад та для фінансування видатків. Складається бюджет
об’єднаних територіальних громад частково з трансферів з
державного бюджету, 60 % податку на доходи фізичних осіб
та видатки і на утримання закладів бюджетної сфери.
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Юридичне значення бюджету у вигляді нормативно-правового закріплення бюджетних повноважень суб’єктів бюджетних відносин. Бюджет, затверджений на рівні закону, надає фінансовій діяльності органів виконавчої влади обов’язкового
характеру, оскільки приписи закону мають конкретно-адресний характер і зобов’язують ці органи їх виконувати.
Бюджетні правовідносини — це суспільні відносини, врегульовані бюджетно-правовими нормами і пов’язані з формуванням, розподілом та витрачанням ресурсів бюджетної системи країни.
Суб’єктом бюджетних правовідносин виступає Україна як
суверенна держава в особі Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій,
місцевих органів самоврядування. Суб’єктами бюджетних правовідносин є також галузеві органи виконавчої влади, особливе місце займають фінансові органи, вони діють від імені держави і вступають у бюджетні відносини з усіма органами держави, які мобілізують або витрачають грошові кошти, беруть
участь у всіх стадіях бюджетного процесу.
Кожний суб’єкт цих відносин бере участь у розподілі дохідної
і витратної частини Державного бюджету, в складанні, розгляді,
затвердженні, виконанні бюджетів і розгляді звітів про їх виконання, а також у контролі за виконанням бюджетів.
Обсяг бюджету — це річна сума коштів, що проходять через цей фонд. В цілісному вигляді бюджетних коштів не буває,
оскільки зразу після надходження на бюджетний рахунок вони
використовуються для фінансування державних потреб.
Дефіцит бюджету — це сума перевищення видатків бюджету над його доходами, іншими словами, сума, на яку витрати
перевищують доходи протягом певного бюджетного періоду
(1 рік).
Профіцит бюджету — перевищення доходів бюджету над
його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредиту до бюджету).
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Доходи бюджету: 1) податкові надходження, 2) неподаткові надходження, 3) доходи від операцій з капіталами, 4) транс
ферти.
Видатки бюджету (витрати бюджету) — це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених
відповідним бюджетом.
Бюджетний період (рік) для всіх бюджетів, що складають
бюджетну систему України, становить один календарний рік,
який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року.
Державні та місцеві гарантії

Фещук А. П., Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.
Стабільність уряду гарантується не тими коштами, які він
щорічно виплачує посадовцям,
а тими коштами, які він щорічно
залишає у кишенях громадян.
Цетвес

Державна гарантія — це зобов’язання держави (в особі уряду) повністю або частково виконати платежі на користь кредитора у разі невиконання позичальником зобов’язань за одержаними позиками.
Обов’язковою умовою надання державної гарантії є укладення договору між центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної бюджетної політики,
та суб’єктом господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за виконання
гарантійних зобов’язань.
Державні гарантії для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України можуть надаватися за рішенням
Кабінету Міністрів України або на підставі міжнародних договорів України виключно у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України. За дорученням
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Кабінету Міністрів України відповідні правочини щодо його рішень вчиняє член Кабінету Міністрів України, відповідальний
за формування та реалізацію державної бюджетної політики,
або особа, яка виконує його обов’язки.
Місцеві гарантії — це зобов’язання держави (в особі відповідного місцевого фінансового органу) повністю або частково
виконати платежі на користь кредитора у разі невиконання позичальником зобов’язань за одержаними позиками.
Обов’язковою умовою надання місцевої гарантії є укладення договору між відповідним місцевим фінансовим органом,
що забезпечує формування державної бюджетної політики
та суб’єктом господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед Автономною Республікою
Крим чи територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов’язань.
Місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради
для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних програм (проєктів), метою яких є
розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.
Стадії та учасники бюджетного процесу

Фещук А. П., Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.
Державні фінанси — це мистецтво передавати гроші від людини
до людини доти, доки вони не зникнуть.
Р. Сарнофф

Бюджетний процес — це регламентована нормами права
діяльність уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування, пов’язана зі складанням, розглядом, за676

твердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.
Стадії бюджетного процесу: 1) складання проєкту бюджету;
2) розгляд та прийняття проєкту Державний бюджет України,
рішень про місцеві бюджети; 3) виконання бюджету; 4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
Учасники бюджетного процесу — це органи та посадові
особи, які наділені бюджетними повноваженнями.
Бюджетними повноваженнями визнаються права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин.
У систему органів, що наділені бюджетними повноваженнями, входять:
— законодавчі (представницькі) і виконавчі органи державної влади;
— органи грошово-кредитного регулювання;
— органи державного (муніципального) контролю.
Контроль та аудит у бюджетному процесі. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного
процесу його учасниками відповідно до Бюджетного кодексу
та іншого законодавства, а також забезпечує:
1) оцінку управління бюджетними коштами;
2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності;
3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів;
5) запобігання порушенню бюджетного законодавства.
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Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету
України та їх використанням від імені Верховної Ради України
здійснюється Рахунковою палатою.
Державний фонд регіонального розвитку

Фещук А. П., Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Фонд регіонального розвитку — це інструмент, через який
держава формує політику регіонального розвитку. На місцях
вирішується, які проєкти входять в стратегію розвитку регіону, громади. Рішення щодо проєктів та програм, які в майбутньому можуть реалізовуватися за кошти фонду, приймаються обласними конкурсними комісіями, і вже потім проходять
через міжвідомчу комісію та бюджетний комітет ВРУ. Урядом
затверджуються проєкти і програми регіонального розвитку,
які в подальшому можуть фінансуватися за кошти Державного
фонду регіонального розвитку.
Доступність інформації про бюджети

Фещук А. П., Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена відповідно до вимог, визначених цим Кодексом.
Міністерство фінансів України забезпечує доступність для
публікації:
1) Бюджетної декларації;
2) проєкту закону про Державний бюджет України;
3) закону про Державний бюджет України з додатками, що
є його невід’ємною частиною;
4) інформації про виконання Державного бюджету України
за підсумками місяця, кварталу та року;
5) інформації про показники виконання зведеного бюджету України;
6) іншої інформації про виконання Державного бюджету
України.
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Одним із важливих принципів функціонування бюджету є
його публічність. В Україні інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом. Міністерство фінансів України забезпечує оприлюднення:
— проєкту Закону про Державний бюджет України;
— Закону про державний бюджет України з додатками, які
є його невід’ємною частиною;
— інформації про виконання Державного і зведеного бюджетів України;
— іншої інформації.
Участь громадськості у формуванні та розподіленні
бюджетів

Фещук А. П., Овчаренко Л. В., Грущенко О. А.

Забезпечення прозорості бюджетного процесу та участь
громадськості у його організації передбачає своєчасне, достовірне і повне оприлюднення інформації щодо функціонування бюджету, а також можливість суспільства безпосередньо приймати участь у формуванні та виконанні бюджету, що
є беззаперечною ознакою демократичності та досягненням
багатьох розвинутих країн світу. В Україні процеси відкритості
та залучення громадськості до прийняття державотворчих рішень тривають з 1990-х років та регламентуються законодавчо-нормативними актами.
Принцип публічності та прозорості бюджетної системи
України, що визначений Бюджетним кодексом України, передбачає інформування громадськості з питань бюджету як
загальнодержавного, так і місцевого рівня на всіх стадіях бюджетного процесу, а також контролю за їх виконанням.
Ґендерно орієнтоване бюджетування

Левченко К. Б., Жуковська Г. Г.

Ґендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі застосовується відповідно до Стратегії реформування системи
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управління державними фінансами на 2017—2020 роки. Ґендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі — врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та
висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків (ґендерної рівності).
Відповідно ґендерно чутлива бюджетна програма — бюджетна програма, яка враховує ґендерний аспект і містить
кількісні та якісні характеристики щодо цілеспрямованості на
забезпечення ґендерної рівності: зменшення ґендерних розривів, усунення ґендерної дискримінації, послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у відповідній сфері/галузі з точки зору забезпечення ґендерних потреб та задоволення ґендерних інтересів. Головний розпорядник має
прагнути врахувати ґендерний аспект при визначенні обсягу
та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми.
Впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес здійснюється у такій послідовності: здійснення огляду нормативно-правових актів та інших документів, які містять інформацію про ґендерну рівність; проведення ґендерного аналізу бюджетних програм; прийняття рішень за результатами ґендерного аналізу бюджетних програм; моніторинг
ґендерно чутливих бюджетних програм.

Розділ 25.
БАНКИ, ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ. БАНКИ
ТА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Банк (від італ. banco — лавка або стіл) — кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює
грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші
послуги за фінансовими операціями.
Банківська система — сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального
грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк,
мережу комерційних банків і інших кредитно-розрахункових
центрів. Центральний банк проводить державну емісійну і валютну політику і є ядром резервної системи банківських операцій.
Банківська система більшості країн є дворівневою:
— Комерційні банки розташовані на першому щаблі банківської системи та безпосередньо здійснюють обслуговування фізичних та юридичних осіб з метою одержання прибутку.
— Центральний банк («банк банків») розташований на другому щаблі банківської системи та здійснює емісійну та грошово-кредитну політику в державі, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому.
В Україні ці функції виконує Національний банк України.
Банківська система України складається з Національного
банку України та інших банків, а також філій іноземних банків,
що створені і діють на території України відповідно до положень закону «Про банки і банківську діяльність». Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за
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видами послуг. Національний банк України визначає види спеціалізованих банків та порядок набуття банком статусу спеціалізованого. Національний банк України здійснює регулювання
діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими
банками операцій.
Комерційні банки. Комерційні банки розташовані на першому щаблі банківської системи та безпосередньо здійснюють
обслуговування фізичних та юридичних осіб з метою одержання прибутку.
Станом на перше січня 2018 р. в Україні налічувалось 82 банки.
У ринковій економіці функціонують різні види банків, які
класифікуються за певними ознаками:
— За формою власності: державні, акціонерні, коопера
тивні.
— За масштабами операцій: роздрібні, оптові.
— За територіальним охопленням: міжнародні, регіональні.
— За колом виконуваних операцій: спеціалізовані, універсальні.
Спеціалізовані банки обмежують свою діяльність невеликим колом операцій або функціонують у вузькому секторі ринку, або обслуговують окремі галузі економіки (ощадні, іпотечні,
банки споживчого кредиту, банки підтримки, гарантійні, розрахункові (клірингові) банки або палати). Універсальні банки
виконують широкий спектр банківських операцій, охоплюють
багато секторів грошового ринку та галузей економіки. В Україні більшість банків є універсальними.
Державні банки. Стаття 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає створення державних банків, сто
відсотків статутного капіталу яких належить державі. В Україні
крім Національного банку України державними є Ощадний банк
України та Український експортно-імпортний банк.
Такий банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів
України за наявності позитивного висновку НБУ. Позитивний
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висновок є обов’язковим також у разі ліквідації (реорганізації)
державного банку (за винятком його ліквідації внаслідок неплатоспроможності).
Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України, він повинен відповідати чинному законодавству та нормативно-правовим актам НБУ. При цьому
в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік
мають бути передбачені витрати на формування статутного
капіталу створеного державного банку.
Органами управління державного банку є наглядова рада
і правління банку, а органом контролю — ревізійна комісія,
склад якої визначається наглядовою радою. Остання є вищим
органом управління державного банку, її склад призначається Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України (по п’ять від кожної із зазначених сторін)
терміном на 5 років.
В Україні також існує банк, в якому держава є єдиним акціо
нером (Приватбанк).
Банківські рахунки

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і які
дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою
банківських платіжних інструментів. До системи банківських
рахунків для грошового обороту належать такі рахунки: кореспондентські, поточні, вкладні (депозитні), кредитні (позичкові), розподільчі тощо.
Зазначені рахунки відкриваються юридичним та фізичним
особам. На них обліковується рух коштів клієнта банку. Банківські рахунки відкриваються банком клієнтові на підставі договору банківського рахунку на умовах, погоджених сторонами.
Відповідно до договору банк зобов’язаний:
1) здійснювати для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду;
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2) зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного платіжного
інструмента;
3) за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з
його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідного платіжного інструмента.
Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів, які
відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від
їхнього імені.
Вкладний депозитний рахунок

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Депозит (вклад) — грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі в валюті України чи в іноземній, банківських металах, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для
вкладника на договірних засадах на визначений термін зберігання чи без зазначення терміну (під відсоток або дохід в іншій
формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.
У залежності від умов залучення розрізняють такі види депозитів:
— Накопичувальні: депозити з можливістю поповнення,
проте без можливості часткового зняття вкладу.
— Ощадні: банківські вклади без можливості поповнення і
часткового зняття.
— Універсальні: депозити з можливістю поповнення і часткового зняття вкладу.
Кредит

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Кредит — кошти, що надаються банком у користування позичальнику на визначений строк та під відсоток.
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Принципи кредитування:
Поверненість позиченої вартості — повернення позичальником кредитору всього обсягу позиченої вартості.
Строковість позики — чітко обумовлено термін користування позикою.
Платність — позичальник платить кредитору за користування взятою в борг вартістю. Формою плати є відсоток за кредитом.
Цільове призначення позики — базова передумова забезпечення інтересів сторін. Позичальник чітко визначає ціль, на
яку будуть позичені кошти. Вона погоджується обома сторонами, які вступають у кредитні відносини.
Забезпеченість — заходи, що гарантують повернення позички у визначений строк. Як забезпечення може виступати
майно, капітал, авторські права тощо.
Залежно від строків, на які надаються банківські кредити,
вони поділяться на коротко-, середньо- і довгострокові.
Кредитор — це суб’єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб’єкту господарської діяльності в тимчасове
користування.
Позичальник — це суб’єкт кредитних відносин, який одержує в тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, оплати і строковості.
Платіжна картка

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого
виду картки, що використовується для ініціювання переказу
коштів з рахунка платника або з відповідного рахунку банку
з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів
у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а
також здійснення інших операцій, передбачених відповідним
договором.
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Залежно від умов, за якими здійснюються платіжні операції з використанням платіжної картки, можуть застосовуватися дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні схеми.
Дебетова схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням платіжної картки в межах
залишку коштів, які обліковуються на його рахунку.
Під час застосування дебетово-кредитної схеми користувач
здійснює платіжні операції з використанням платіжної картки
в межах залишку коштів, які обліковуються на його рахунку, а
в разі їх недостатності або відсутності — за рахунок наданого
банком кредиту.
Кредитна схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням платіжної картки за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит або в межах кредитної лінії.
Найбільше розповсюдження у світі здобули банківські
платіжні картки, емітовані міжнародними системами «Visa» та
«MasterCard».
Основи безпеки платежів

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Безпека платежів є частиною системи інформаційної безпеки банку, що спрямована на формування інформаційних
ресурсів банку та організацію гарантованого їх захисту. Досягається створенням у банку системи збору та обробки інформації, проведенням відповідних заходів щодо їх зберігання
та розподілу, визначенням категорій і статусу банківської інформації, порядку і правил доступу до неї, дотриманням усіма працівниками, клієнтами та акціонерами банку норм і правил роботи з банківською інформацією, своєчасним виявленням спроб і можливих каналів витоку інформації зокрема та їх
об’єднанням або перетинанням.
Безпека розрахунків за допомогою банківських платіжних
карток забезпечується, зокрема, запровадженням нових тех686

нологій — картки із чіпами, додаткова ідентифікація та верифікація клієнтів у системах мобільного банкінгу тощо.
Здійснення розрахунків між банківськими установами,
органами державного казначейства на території України із
застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації відбувається через
Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП).
Право клієнта банку на інформацію

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством
України, нормативно-правовими актами Національного банку
України та угодами (договорами) між клієнтом та банком. Банк
зобов’язаний докладати максимальних зусиль для уникнення
конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.
Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності
банку. Така норма міститься в статті 56 Закону України «Про
банки і банківську діяльність». Банки зобов’язані на вимогу
клієнта надати таку інформацію:
— відомості, які підлягають обов’язковій публікації, про фінансові показники діяльності банку та його економічний стан;
— перелік керівників банку та його відокремлених підрозділів, а також фізичних та юридичних осіб, які мають істотну
участь у банку;
— перелік послуг, що надаються банком;
— ціну банківських послуг;
— іншу інформацію та консультації з питань надання банківських послуг.
Банкам забороняється поширення реклами у будь-якій
формі, що містить неправдиву інформацію про їх діяльність у
сфері банківських послуг.
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Банківська таємниця

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,
яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та
взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг
банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банки зобов’язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:
— обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка
становить банківську таємницю;
— організації спеціального діловодства з документами, що
містять банківську таємницю;
— застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;
— застосування застережень щодо збереження банківської
таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і
угодах між банком і клієнтом.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить
банківську таємницю, розкривається банками: лише на підставах, визначених у Законі України «Про банки та банківську
діяльність».
Гарантування вкладів фізичних осіб

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Система гарантування вкладів фізичних осіб — це комплекс заходів, спрямованих на захист вкладів і забезпечення їх
гарантованого повернення у повному або частковому обсязі
в разі банкрутства фінансової установи. Метою такої системи є
забезпечення довіри громадськості до вітчизняної банківської
системи, захист інтересів вкладників, ефективність контролю
за діяльністю банків.
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Установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку, є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Фонд гарантує кошти в готівковій або безготівковій формі
у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком
від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку
або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
Вклади гарантуються окремо у кожному із банків. У разі розміщення декількох вкладів в одному банку, гарантується сума
всіх вкладів, але не більше визначеного законодавством розміру.
Згідно з Законом сума граничного розміру відшкодування
коштів за вкладами не може бути більшою 200 000 гривень.
Страхування в Україні

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Страхування — вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок
грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових
внесків, страхових премій).
У країнах вільної ринкової економіки існують такі головні
два роди страхування:
— обов’язкове публічно-правове, організація якого зосереджена в руках публічно-правових, а подекуди й держав689

них страхових організацій (усе соціальне страхування, а
в деяких країнах також страхування будівель від вогню
тощо);
— приватне, яким опікуються акціонерні товариства й товариства взаємного страхування (страхування майна, життя
та ін.) на базі приватної угоди між застрахованим і страхувальною організацією, якій застрахований зобов’язаний
виплачувати встановлені угодою внески, а страхувач при
виникненні зазначеного у договорі випадку — відшкодувати застрахованому втрату або виплатити обумовлену
договором суму.
Криптовалюти та їх статус в Україні

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Криптовалюта (від англ. Cryptocurrency) — вид цифрової
валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, таких як Proof-of-work та/або Proof-of-stake. Функціонування системи відбувається децентралізовано в розподіленій
комп’ютерній мережі.
До липня 2013 року програмне забезпечення всіх криптовалют, крім XRP (Ripple), базувалося на відкритому вихідному
коді системи Bitcoin. З липня 2013 року стали випускатися самостійно розроблені платформи, які крім криптовалюти підтримують різну крипто-інфраструктуру — біржову торгівлю,
магазини, месенджери та інше. До таких криптоплатформ відносяться: BitShares, Mastercoin, Nxt; анонсуються й інші платформи. У криптовалюти за замовчуванням не передбачено
примусове повернення платежів, однак є можливості угод за
участю посередника, коли для завершення або скасування угоди потрібна згода всіх трьох або довільних двох сторін, кошти
не можуть бути примусово заморожені або вилучені без доступу до приватного ключа власника, однак учасники угоди
можуть добровільно тимчасово взаємно блокувати свої кошти як заставу.
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В Україні криптовалюта офіційно не визнається Державою
та відповідними державними органами (зокрема, НБУ).
Складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані валютою і платіжним засобом
іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом.
Валютне регулювання в Україні

Науменко С. Г., Тараненко Ю. С.

Валютне регулювання — це діяльність держави та уповноважених нею органів щодо регламентації валютних відносин
економічних суб’єктів та їх діяльності на валютному ринку.
21 червня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про валюту і валютні операції». Закон вводиться
в дію через 7 місяців з дня його опублікування, а отже з 7 лютого 2019 р. в Україні почав діяти новий порядок здійснення
валютних операцій, який базується на принципі «дозволено
все, що прямо не заборонено законом».

Розділ 26.
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
26. 1. СИСТЕМА ООН
Міжнародні організації

Левченко К. Б.

Міжнародні організації — глобальні та регіональні та субрегіональні, економічні та військові, соціальні та політичні відіграють суттєву роль у всіх сферах життя сучасного світу. Міжнародні організації формують глобальну політику, економіку,
торгівлю, потоки капіталів та ціни, домовляються про обсяги
видобутку нафти, проводять військові операції, займаються
збереженням довкілля та захистом прав людини, кредитуванням, охороною здоров’я та культурної спадщини. Всіх напрямів не назвеш, тому що будь-який з важливих проявів життєдіяльності людства потрапляє у «сферу відповідальності» тієї чи
іншої організації. Заснувати міжнародну організацію можуть
не менше як три країни. Україна є членом значної кількості
міжнародних організацій. Такий Єдиний реєстр міжнародних
організацій, членом яких є Україна, веде Міністерство закордонних справ, оновлюючи його двічі на рік.
Ознаками міжнародних організацій є наявність установчого договору, існування постійних органів та штаб-квартира,
встановлення порядку роботи, процесу прийняття рішень та
визначення їх юридичної сили. Принципами існування міжнародних організацій є повага суверенітету членів-держав та невтручання у внутрішні справи країн-членів.
Найбільша глобальна міжнародна організація — Організація Об’єднаних Націй.
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Найстаріша організація, яка існує і на сьогодні, — Міжнародний комітет Червоного Хреста, утворений у 1863 р. уродженцем Швейцарії Анрі Дюнаном.
Найстаріша із існуючих станом на початок 2019 року міжнародна організація, яка є структурою ООН, — Міжнародний
союз електрозвязку (МСЕ) — International Telecommunication
Union. Із назвою Міжнародний телеграфний союз була заснована 17 травня 1865 року в Парижі. Займається розподілом
радіочастот, організацією радіозвязку та стандартизацією телекомунікаційного обладнання. Штаб квартира розташована
в Женеві.
Міжнародні організації є міжурядовими та неурядовими.
Найчастіше саме міжнародні міжурядові організації асоціюються із терміном «міжнародна організація» — Організація Об’єднаних Націй, Рада Європи, Організація із безпеки та співробітництва в Європі та інші. Прикладами міжнародних неурядових
організацій є «Врятуємо дітей» — Save the Children, ECPAT — End
Child Pornography, Prostitution and Trafficking — Покінчимо з дитячою порнографією, проституцією та торгівлею людьми, Міжнародна асоціація «Ла Страда», організації «Лікарі без кордонів»,
«Журналісти без кордонів» та багато інших.
Організація Об’єднаних Націй та її структури

Левченко К. Б., Легенька М. М., Дунебабіна О. А..

Організація Об’єднаних Націй є всесвітньою міжнародною організацією, створеною після завершення Другої світової війни (заснована 24 жовтня 1945 року на конференції в
Сан-Франциско) для підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки та розвитку співробітництва між державами
світу. Засновниками ООН є 51 країна, в тому числі й Україна
(на той час — в складі СРСР). Штаб-квартира ООН знаходиться в Нью-Йорку. Членами ООН є 193 держави (2017 р). З них:
Африка — 54, Азія — 47, Європа -43, Латинська Америка —
33, Океанія — 14, Північна Америка — 2. Офіційні мови ООН:
англійська, арабська, іспанська, китайська, російська, французька. Це означає що кожен офіційний текст ООН готується
усіма шістьма мовами.
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Головні органи ООН: Генеральна Асамблея ООН (ГА), Рада
Безпеки (РБ), Секретаріат, Міжнародний Суд, Економічна і соціальна рада, Рада з Опіки, Спеціалізовані інституції ООН.
Генеральна асамблея — головний дорадчий, директивний
та представницький орган ООН. Вона відіграє значну роль у
встановленні та кодифікації норм міжнародного права і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру
питань, викладених у Статуті. Щорічні сесії ГА проводяться в
період з вересня по грудень і в подальший період в міру потреби. Окрім регулярних сесій, Асамблея може проводити спеціальні і надзвичайні сесії. Кожна держава може бути представлена в ній делегацією щонайбільше з п’яти осіб і має в ГА один
голос. Рішення з окремих важливих питань, таких як рекомендації щодо миру та безпеки і вибори членів Ради Безпеки, приймаються більшістю в дві третини держав-членів; рішення ж з
інших питань приймаються простою більшістю голосів.
А що робити, якщо рішення в Раді Безпеки ООН блокуються одним або декількома її постійними членами? Це не «теоретичне», а дуже практичне питання. Пов’язане, наприклад, з
блокуванням Російською Федерацією як постійного члену Радбезу ООН резолюцій, які засуджують війну в Україні або Сирії,
де Російська Федерація є активною, але нібито «прихованою»
учасницею. В таких ситуаціях, коли Рада Безпеки не здатна
діяти через голосування проти одного зі своїх постійних членів, у випадку, коли існують підстави вбачати загрозу миру,
порушення миру чи акт агресії, саме Генеральна Асамблея
може вживати заходи, згідно зі своєю резолюцією «Єдність на
користь світу» від 3 листопада 1950 р. Саме тому Генеральна
Асамблея, а не Рада Безпеки ООН в 2014 та 2018 роках приймала резолюції, пов’язані з окупацією Автономної Республіки
Крим Російською Федерацією.
Генеральна Асамблея за рекомендацією Ради Безпеки обирає Генерального Секретаря ООН терміном на 5 років. Цікаво, що на цю посаду обирають людину на основі географічної
ротації (не більше 2-х каденцій); крім того, ГС не може мати
громадянства жодної держави — постійного члена РБ (США,
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Росія, Великобританія, Франція, Китай). В 2016 році Генсеком
ООН був обраний Антоніо Гутерріш (Португалія)
Допоміжними органами ООН є Комітети. Серед яких: Комітет з питань роззброєння і міжнародної безпеки (Перший
комітет) — займається питаннями роззброєння та відповідними питаннями міжнародної безпеки; Комітет з економічних
і фінансових питань (Другий комітет) — займається економічними питаннями; Комітет у соціальних і гуманітарних питань
і питань культури (Третій комітет) — займається проблемами
соціального та гуманітарного характеру; Комітет зі спеціальних політичних питань і питань деколонізації (Четвертий комітет) — займається різноманітною політичної тематикою, яка не
входить до кола відання Першого комітету, а також питаннями
деколонізації; Комітет з адміністративних і бюджетних питань
(П’ятий комітет) — займається адміністративними питаннями
та бюджетом ООН; Комітет з правових питань (Шостий комітет) — займається міжнародними правовими питаннями.
Рада Безпеки ООН — орган ООН, який є, відповідно до статті 24 Статуту ООН, відповідальним за підтримку міжнародного миру та безпеки, складається з п’ятнадцяти членів. Китай,
Франція, Російська Федерація, Великобританія та Сполучені
Штати Америки є постійними членами Ради Безпеки. Непостійні члени Ради Безпеки обираються Генеральною Асамблеєю
ООН терміном на два роки, з врахуванням уваги до ступеня
участі держав у підтримці міжнародного миру й безпеки та у
досягненні інших цілей ООН, а також справедливому географічному розподілу.
Україна чотири рази обиралася непостійним членом Ради
Безпеки — 1948—1949, 1984—1985, 2000—2001, 2015—
2016 рр. — і використала можливість для підготовки та лобіювання резолюцій Ради Безпеки, які стосувалися окупованого
Російською Федерацією Криму та війні на Донбасі.
Рада Безпеки ООН обговорює та приймає резолюції. Резолюція — документ, який приймається з важливих питань забезпечення безпеки у світі і є офіційним відображенням думки або
волі органів ООН. Серед відомих в Україні Резолюцій Ради Без695

пеки ООН — Резолюція 1325 «Жінки. Мир. Безпека» (2000 р.),
яка присвячена питанням розширення участі жінок в процесах підтримки миру і на виконання якої Уряд України прийняв
окремий Національний план дій. Всього більше 70 країн світу
мають такі ж плани дій, які допомагають втілювати в життя ідеї,
сформульовані в документі.
Україна в ООН

Легенька М. М., Дунебабіна О. А.

Від початку незалежності участь у діяльності ООН було
визначено одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики України. Україна чотири рази обиралася непостійним
членом Ради Безпеки (1948—1949, 1984—1985, 2000—2001,
2015—2016 рр. У 1997 р. Міністра закордонних справ України
Г. Й. Удовенка було обрано на посаду Голови 52-ї сесії Генасамблеї — найвищу керівну посаду в ООН. Україна має представництво в ООН в Нью Йорку та Женеві.
Україна є стороною всіх основних міжнародно-правових
документів ООН з прав людини, найважливішими з яких є Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Факультативні протоколи до них, Міжнародна конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації, Конвенція про права дитини, Конвенція проти тортур, Конвенція про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенція про права інвалідів. Також Україна активно співпрацює з організаціями —
структурами ООН.
Велику роботу здійснювали та здійснюють дипломати —
представники України в ООН.
Удовиченко Петро Платонович (1958—1961)
Кизя Лука Єгорович (1961—1964)
Шевченко Сергій Тимофійович (1964—1968)
Поляничко Михайло Деонисович (1968—1973)
Мартиненко Володимир Никифорович (1973—1979)
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Кравець Володимир Олексійович (1979—1984)
Удовенко Геннадій Йосипович (1985—1991)
Батюк Віктор Гаврилович (1992—1993)
Хандогій Володимир Дмитрович (1994)
Зленко Анатолій Максимович (1994—1997)
Єльченко Володимир Юрійович (1997—2001)
Кучинський Валерій Павлович (2001—2006)
Крижанівський Віктор Володимирович (2006—2007)
Сергєєв Юрій Анатолійович (2007—2015)
Єльченко Володимир Юрійович (з 2015 — до т. ч.)
Координатор системи ООН в Україні

Левченко К. Б., Легенька М. М., Дунебабіна О. А.

Окрім того, що існують штаб квартири ООН в Нью Йорку та
Женеві, організація працює і на регіональному (субрегіональному) та національному рівнях.
Як же організована робота ООН в країнах? Таку роботу скеровує Координатор ООН в країні, який є представником Генерального секретаря ООН. Завдання Координатора об’єднати
діяльність різних установ ООН — агентств, фондів, програм на
рівні країни. Офіси Координаторів системи ООН було запроваджено відповідно до пакету реформ ООН, оприлюдненого Генеральним секретарем на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї у вересні 1997 року.
До системи ООН в Україні входять 19 фондів, програм та
спеціалізованих агентств, акредитованих в Україні: Продовольча та сільськогосподарська організація (FAO), Міжнародне агентство з атомної енергії (IAEA), Міжнародна фінансова
корпорація (IFC), Міжнародна організація праці (ILO), Міжнародний валютний фонд (IMF), Міжнародна організація з міграції (IOM), Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/ СНІДу (UNAIDS),
Програма розвитку ООН (UNDP), Фонд народонаселення
ООН (UNFPA), Управління Верховного комісара ООН у спра697

вах біженців (UNHCR), Дитячий фонд ООН (UNICEF), Офіс з координації гуманітарних ситуацій (UNOCHA), Управління ООН з
наркотиків та злочинності (UNODC), Моніторингова місія ООН
з прав людини (UNOHCHR), Програма волонтерів ООН (UNV),
Програма «ООН-Жінки» (UNWOMEN), Світовий Банк (WBG),
Всесвітня продовольча програма (WFP), Всесвітня організація
охорони здоров’я (WHO).
Рада ООН з прав людини

Левченко К. Б., Легенька М. М.

Рада ООН з прав людини — орган ООН, головною метою
якого є захист прав людини і основних свобод на справедливій та рівній основі, а також ефективна координація діяльності, інтеграція принципу захисту прав людини в рамках системи ООН. Рада розпочала роботу в 2006 році. Складається
з 47 держав-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю
ООН шляхом прямого таємного голосування за географічним
розподілом: група африканських держав — 13 місць, група
азійських держав — 13 місць, група держав Латинської Америки та Карибського басейну — 8 місць, група східноєвропейських країн — 6 місць та група західноєвропейських та інших
держав — 7 місць терміном на три роки, не більше двох поспіль термінів членства. Україна була двічі членом Ради ООН
від початку її роботи з 2006 по 2011 роки. З червня 2011 року
Україна співпрацює з РПЛ як спостерігача.
Принципи роботи Ради — універсальність, неупередженість, об’єктивність, невибірковість, конструктивний діалог,
співробітництво з метою сприяння заохоченню та захисту всіх
прав людини — громадянських, політичних, економічних, соціальних та культурних, включаючи право на розвиток.
Рада щороку проводить не менше трьох сесій, загальною
тривалістю десять тижнів. Існує також механізм скликання спеціальних сесій, наприклад, з метою попередження масштабних
порушень прав людини та швидкого реагування на надзвичайні ситуації у сфері прав людини, які скликаються на вимогу
одного з членів РПЛ при підтримці однієї третини членів Ради.
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Рада ООН з прав людини використовує ефективний механізм моніторингу дотримання усіх зобов’язань у галузі прав
людини державами, яким є Універсальний періодичний огляд
(УПО). Цикл УПО складається з п’яти років, перший розпочався
в 2006 і тривав до 2011 року, другий з 2012 по 2017, третій —
з 2018 року. Україна тричі звітувалася в Раді ООН — в 2008,
2012 та 2017 роках та отримувала рекомендації, які враховувалися при складанні національних планів, зокрема Національної стратегії у сфері прав людини.
У червні 2014 р. Радою з прав людини була голосуванням
ухвалена ініційована Україною резолюція «Співпраця та допомога Україні в галузі прав людини» («проти» — РФ, КНР, Куба,
Венесуела).
Управління Верховного Комісара ООН з прав людини

Левченко К. Б., Дунебабіна О. А.

Управління Верховного Комісара ООН з прав людини —
орган ООН, уповноважений заохочувати та захищати права
людини в усьому світі, штаб квартира розташована в Женеві.
Основні напрями роботи — моніторинг, нормотворча діяльність та забезпечення прав людини. Щорічно Верховний комісар подає на розгляд Генеральної Асамблеї доповідь з дотримання прав людини.
Посада Верховного Комісара ООН була введена рішенням
Генеральної Асамблеї ООН в 1993 році після Віденської Конференції ООН з прав людини. Призначення здійснюється Генеральним секретарем ООН та затверджується Генеральною
Асамблеєю ООН на чотири роки із врахуванням географічного принципу. Посада Верховного комісара відповідає статусу
Заступника Генерального секретаря ООН.
З початком окупації Криму з середини березня 2014 р. на
запрошення Уряду в Україні працює Моніторингова місія ООН
з прав людини (ММПЛУ), яка щокварталу готує та подає на розгляд Верховного Комісара ООН з прав людини, Уряду України
та громадськості доповіді щодо ситуації із правами людини в
Україні, передусім в окупованому Криму та на південному сході
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нашої держави. Серед завдань Місії також — підтримка зусиль
української влади із зміцнення національної системи захисту
прав людини, у т. ч. у контексті розробки Національної стратегії у сфері прав людини та відповідного плану дій, розробки
Національної стратегії запобігання та протидії сексуальному
насильству, повязаному із конфліктом, шляхом надання консультативних послуг й технічної допомоги.
Управління Верховного Комісара ООН з прав біженців

Левченко К. Б., Євсюкова М. В.

Управління Верховного Комісара ООН з питань біженців
створено в 1950 році. Основна мета роботи — допомога та захист біженців, а також запобігання безгромадянства, вирішення вже наявних ситуацій та захист прав осіб без громадянства.
В Україні діяльність УВКБ ООН поширюється також на раніше
депортованих осіб — у 1996 р. уряд України запросив УВКБ
ООН для надання допомоги у відновленні інтеграції колишніх
депортованих осіб, які повернулися до Криму після отримання Україною незалежності. УВКБ ООН допомагає в питаннях
управління міграцією та надання притулку для осіб, які його
потребують.
Комітет ООН проти тортур

Левченко К. Б., Легенька М. М.

Комітет проти тортур був створений в 1987 р. у відповідності з положеннями Конвенції ООН проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, яка була прийнята ООН 1985 р. Комітет
складається з 10 експертів, що мають високі моральні якості і
компетенцію в галузі прав людини, які діють в особистій якості
і обираються державами — учасниками Конвенції на їхніх нарадах, що проводяться раз у два роки з врахуванням принципу
географічного розподілу й доцільності участі осіб, що мають
юридичний досвід. Комітет проводить дві чотиритижневі сесії
в рік. Передбачена також можливість скликання спеціальних
сесій за ініціативою більшості членів Комітету або вразі звер700

нення держави — учасниці Конвенції. За результатами роботи
щороку Комітет подає доповіді за підсумками своєї роботи Генеральній Асамблеї ООН і державам — учасникам Конвенції.
Як і інші договірні органи, Комітет проти катувань розглядає доповіді держав — учасниць Конвенції про вжиті заходи
щодо здійснення зобов’язань по ній. Першу доповідь держави зобов’язані подати протягом одного року після вступу до
Конвенції в силу для них; наступні — раз у чотири або за запитом Комітету. По кожній країні призначаються два доповідача
з числа членів Комітету. На підставі доповіді, попередніх заключних зауважень і рекомендацій, а також інформації з альтернативних джерел (ООН та її органи та механізми, регіональні контрольні процедури в області прав людини, національні
правозахисні установи, неурядові організації тощо) вони готують список додаткових питань. Список публікується і заздалегідь перепроваджується зацікавленій державі, яке має направити письмові відповіді на них.
Важливою функцією Комітету є проведення конфіденційних розслідувань за обґрунтованими даними про систематичне застосування катувань на території держави — учасниці
Конвенції, за результатами яких Комітет направляє державі
результати, зауваження та пропозиції. Після консультацій із
зацікавленою державою Комітет може прийняти рішення про
включення короткого звіту про результати роботи у свою щорічну доповідь. Він також може розглядати повідомлення держав — учасниць Конвенції про те, що інші держави-учасниці не
виконують своїх зобов’язань. Умовою запуску цієї процедури
є визнання відповідної компетенції Комітету обома зацікавленими державами.
Конвенція та Факультативний протокол до неї передбачають розгляд Комітетом індивідуальних повідомлень про порушення державою-учасницею її положень. У 2007 р. Комітет
вперше запровадив факультативну процедуру складання доповідей, згідно з якою заінтересована держава готує доповідь
з урахуванням зауважень і запитань, завчасно спрямованих
Комітетом. Тим самим поєднуються етапи подання періодичної доповіді і відповіді на додаткові питання. У 2010 р. аналогіч
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на процедура була прийнята Комітетом з прав людини. Представники Комітету ООН проти тортур відвідували Україну в
2012 році з візитом у зв’язку із скаргами на порушення прав
людини.
Дитячий фонд ООН — ЮНІСЕФ

Калашник О. А., Черепаха К. В.

ЮНІСЕФ є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах і територіях світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Створено 11 грудня 1946 року. ЮНІСЕФ має представництво в Україні і реалізує чимало проєктів
та програм, спрямованих на допомогу дітям із вразливих сімей, захист від насильства, розвиток освіти. З початку війни
2014 року багато зусиль та ресурсів спрямовує на допомогу дітям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської
областей та прифронтової зони. Діяльність ЮНІСЕФ фінансується за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, фондів та урядів.
В 1965 році ЮНІСЕФ став лауреатом Нобелівської премії Миру.
Комісія ООН зі статусу жінок

Левченко К. Б. Легенька М. М.

Питання захисту прав жінок і досягнення та підтримки ґендерної рівності є одними з приоритетних для ООН. В 1947 році
за ініціативою та великою підтримкою Елеонори Рузвельт, яка
на той час була офіційною представницею США в ООН, з Комітету ООН з прав людини «виросла» Комісія ООН зі статусу
жінок. Комісія є основним директивним органом, діяльність
якого присвячена виключно питанням ґендерної рівності та
поліпшення становища жінок. Метою Комісії є підготовка рекомендацій і просування прав жінок у політичній, економічній,
цивільній, соціальній та освітній сферах.
Щороку представники держав-членів збираються у штабквартирі ООН в Нью-Йорку на засідання Комісії (зазвичай в
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березні) для оцінки прогресу (а також недоліків та проблем)
в області ґендерної рівності за пріоритетними темами: визначення завдання, встановлення глобальних стандартів і формулювання конкретної стратегії з забезпечення ґендерної рівності та поширення можливостей жінок у всьому світі. Щорічний
звіт Комісії подається на розгляд до Економічної і Соціальної
Ради ООН для ухвалення.
ООН-Жінки

Левченко К. Б., Бороздіна К. В.

«ООН-Жінки» (UN Women) — Структура Організації Об’єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав
і можливостей жінок, провідний орган, що координує роботу
системи ООН у питанні ґендерної рівності. Створений рішенням Генеральної Асамблеї у 2010 році з метою прискорення
прогресу у справі задоволення потреб жінок у всьому світі, підвищення ефективності використання наявних ресурсів і об’єднання мандатів і функцій окремих підрозділів системи ООН.
Керівником (керівницею) «ООН-Жінки» є заступник або заступниця Генерального Секретаря ООН, що свідчить про високий статус та пріоритетність структури для ООН. Мандат
«ООН-Жінки» полягає у здійсненні координації дій у сфері ґендерної проблематики та підтримці діяльності щодо всебічного
врахування ґендерного фактора в рамках усієї системи ООН.
13 квітня 2012 року на нараді Координаційної ради керівників системи ООН був прийнятий загальносистемний план дій
ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.
«ООН-Жінки» уповноважена підтримувати міждержавні
структури, такі як Комісія щодо становища жінок, в їх роботі
по формулюванні правил, глобальних стандартів і норм; допомагати країнам-членкиням ООН впроваджувати вищевказані стандарти, будучи готовою надати необхідну технічну та
фінансову підтримку тим країнам, що просять її, і формувати
ефективні партнерства з громадянським суспільством; забезпечити умови державам-членам для того, щоб система ООН
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була підзвітною щодо свого внеску в ґендерну рівність, врахо
вуючи регулярний моніторинг системних процесів.
Першою виконавчою директоркою структури стала колишня президентка Чилі Мішель Бачелет; з липня 2013 року структуру очолює Фумзіле Мламбо-Нгкука.
«ООН-Жінки» мають представництво в Україні та реалізують
у співпраці з Українським Урядом чисельні програми, спрямовані на інтеграцію ґендерної рівності в усі галузі та сектори,
особливо, в секторі безпеки та оборони.
Міжнародна Організація Праці

Жуковська Г. Г., Левченко К. Б. Дунебабіна О. А.

МОП була створена в 1919 році як спеціалізована установа Ліги Націй, а після Другої світової війни — ООН з метою
зменшення соціальної несправедливості в світі за рахунок поліпшення умов праці. Секретаріат організації — Міжнародне
Бюро Праці — розташоване в Женеві.
МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, що встановлюють мінімальні стандарти основних трудових прав: свободу асоціації, право на організацію,
ведення колективних переговорів, заборону примусової праці, ґендерну рівність тощо. Перші Конвенції МОП були спрямовані на захист материнства, дотримання прав жінок в трудовій
сфері та заборону дитячої праці в нічний час.
Основними стратегічними цілями МОП є сприяння реалізації основоположних принципів та прав у сфері праці, створення більш широких можливостей для жінок та чоловіків з
метою забезпечення гідної зайнятості та отримання належної заробітної плати, підвищення ефективності соціального
захисту для всіх верств населення, а також зміцнення трипартизму та соціального діалогу. МОП приймає різні конвенції
і розробляє рекомендації, а також встановлює міжнародні
стандарти у сфері праці, зайнятості, професійної підготовки,
умов праці, соціального забезпечення, безпеки праці й охорони здоров’я.
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Разом з розвитком економіки, технологій та виробництва
у світі, а також суспільних відносин, відбувався і розвиток як
самої МОП, так і підходів, які застосовувала ця організація при
прийнятті власних документів. У ХХІ столітті першочерговими
завданнями діяльності Міжнародної організації праці є підтримка демократії і соціального діалогу, боротьба з бідністю і
безробіттям, заборона дитячої праці.
Важливим універсальним принципом діяльності МОП, який
закріплено в її статуті, є принцип тристороннього представництва. Він полягає в тому, що представники роботодавців і працівників — соціальні партнери мають однакове з представниками уряду право голосу у формуванні політики та програм
діяльності МОП.
Протягом багатьох років МОП надавала і продовжує надавати допомогу Урядові в експертній оцінці законопроєктів,
ознайомленні урядовців, представників профспілок і роботодавців з міжнародними стандартами статистики праці та її національною систематизацією, у розробці моделей соціального
бюджету, розвитку ринку праці, професійного навчання безробітних, малого та середнього підприємництва, соціального
діалогу, трудового законодавства, ґендерної рівності у сфері
праці, профілактикою ВІЛ-СНІДу на робочих місцях.
Міжнародна організація з міграції

Жуковська Г. Г., Швед О. В.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) — міжурядова міжнародна організація, заснована 5 грудня 1951 року і діюча для
розв’язання численних міграційних проблем у сучасному світі,
координації міграційної політики, створення форуму для обговорення актуальних проблем у сфері міграції, а також надання
державам технічної та консультативної допомоги. Організація
була створена у зв’язку із необхідністю врегулювання великих
потоків мігрантів у Європі внаслідок Другої світової війни.
Штаб-квартира МОМ знаходиться у м. Женеві. МОМ включає 157 країн-членів; ще 10 країн мають статус спостерігачів.
Організація має офіс в Україні та ще понад 100 регіональних
офісів.
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Серед цілей і напрямів діяльності МОМ: управління мігра
цією в інтересах усіх залучених сторін; співпраця з урядами
країн, представлення та захист інтересів людей, що обрали для
себе міграцію як єдиний можливий засіб вирішення своїх проблем; попередження і боротьба з негативними міграційними
явищами — торгівлею людьми, рабством, експлуатацією трудових мігрантів, збільшення визнання урядами та суспільством
позитивного внеску мігрантів та міграції. Про результати роботи держави-члени регулярно інформуються під час заходів, які
відбуваються в рамках Генеральної Асамблеї ООН.
МОМ підтримує забезпечення врегульованого та гуманного міграційного менеджменту, міжнародне партнерство у вирішенні міграційних питань, пошук практичних рішень міграційних проблем, а також надає гуманітарну підтримку мігрантам,
які її потребують, включаючи біженців та осіб, які були змушені залишити свої будинки або місця звичайного проживання.
Конституція МОМ визнає зв’язок між міграційним та економічним, соціальним та культурним розвитком, а також право на
свободу переміщення. МОМ працює у чотирьох широких галузях міграційного менеджменту, серед яких: міграція та розвиток, сприяння міграції, регулювання міграції, вимушена міграція шляхом розвитку міжнародного міграційного законодавства, організація дискусій з приводу політичних підходів
та керівництва, захисту прав мігрантів, охорона їх здоров’я та
увага до ґендерного виміру міграції.
Фонд народонаселення ООН

Левченко К. Б., Швед О. В.

Фонд народонаселення ООН створено в 1969 році, а в Україні працює з 1997 року. Серед пріоритетних напрямів діяльності: охорона репродуктивного здоров’я та прав та вдосконалення політики в цій сфері; аналіз впливу демографічних процесів на розвиток країн; підтримка ґендерної рівності; вдосконалення демографічної політики з врахуванням старіння
населення; гуманітарне реагування; покращення якості та доступності послуг з охорони материнського здоров’я та плану706

вання сім’ї; запобігання та протидія домашньому насильству
та насильству щодо жінок.
ФН ООН підтримує організацію досліджень за названими
напрямами, впроваджує разом з Урядом України програми допомоги, допомагає в розробці та реалізації державної політики
у сферах своєї діяльності, в тому числі ґендерної, підтримує заходи, спрямовані на боротьбу із ґендерною дискримінацією та
насильством та ініціативи з розширення можливостей для молоді; допомагає захищати права та інтереси літніх людей, бере
участь у формуванні державної політики у сфері старіння населення. Важливою роботою ФН ООН в Україні є також надання можливостей людям, які постраждали від окупації Криму та
частини територій Донецької та Луганської областей, захиститись від ґендерно-обумовленого насильства і отримати якісні
послуги з охорони репродуктивного здоров’я.
Всесвітня організація з охорони здоров’я

Левченко К. Б., Легенька М. М.

Чому 7 квітня щорічно відзначається як Всесвітній день здоров’я?
Тому що саме в цей день в 1948 році була створена Всесвітня організація охорони здоров’я.
Які ще дні визнані офіційними глобальними кампаніями з
охорони здоров’я?
Це — Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, 24 березня;
Всесвітній тиждень імунізації — останній тиждень квітня;
Всесвітній день боротьби з малярією — 25 квітня;
Всесвітній день без тютюну — 31 травня;
Всесвітній день донора крові — 14 червня;
Всесвітній день боротьби з гепатитом — 28 липня;
Всесвітній день психічного здоров’я — 10 жовтня.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом — 1 грудня.
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До системи ООН входить чимало спеціалізованих установ
(організацій), кожна з яких спеціалізується на конкретній тематиці.
Функції ВООЗ поділяють на дві категорії: нормативна діяльність (здійснює переважно штаб-квартира) та технічне співробітництво, яке здійснюють регіональні та державні бюро. Європейське регіональне бюро ВООЗ розташоване у Копенгагені
(Данія). Україна, яка є членом ВООЗ з 1948 року, зацікавлена в
технічному співробітництві з організацією для допомоги і залучення кращого світового досвіду у вирішення таких серйозних проблем, як боротьбі зі СНІДом, туберкульозом, зменшення материнської смертності, вакцінація дітей, зменшення рівня
тютюнопаління, психічне здоров’я, безпека крові та зниження
ризику серцево-судинних захворювань.
Під координацією ВООЗ розробляється та періодично переглядається Міжнародний класифікатор хвороб, який є нормативним документом, що забезпечує єдність методичних
підходів до визначення хвороб. Станом на кінець 2018 року
загальноприйнятою класифікацією для кодування медичних
захворювань є МКХ-10 (ICD-10), введений у дію у 1993 році.
З червня 2018 введено в дію Міжнародний класифікатор хвороб одинадцятого перегляду (МКХ-11, ICD-11), який планується повністю запровадити у 2021 році.
Міжнародний валютний фонд

Легенька М. М., Дунебабіна О. А.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — спеціалізована установа ООН, створена в 1945, один з головних фінансових партнерів України, яка є членом МВФ із 1992 року. Основними цілями
співробітництва з МВФ є стабілізація української фінансової системи, проведення структурних реформ та створення підґрунтя
для сталого економічного зростання. Фонд допомагає Україні
поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як найбільш ефективно впроваджувати програму реформ. Співпраця України з Міжнародний валютним фондом є важливою для
розвитку країни, оскільки відкриває можливості для залучення
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фінансування від інших міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ та інші) та урядів інших держав.
Світова організація торгівлі

Легенька М. М., Дунебабіна О. А.

Світова організація торгівлі (СОТ) — впливова міжнародна організація, яка працює з 1995 року з метою лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних
відносин країн-членів, здійснює функції міжнародного економічного регулювання, членство в якій є умовою інтеграції в
світове господарство. Україна в 2008 році стала 152-м членом
СОТ після ратифікації Верховною Радою України Протоколу
про вступ України до Світової організації торгівлі, за що було
дано 411 голосів народних депутатів. Цьому передував чотирнадцятирічний період двосторонніх переговорів про доступ
до ринків товарів та послуг з 52 країнами-членами СОТ, було
прийнято більше 50 законів, необхідних для адаптації українського законодавства до вимог Світової організації торгівлі.
Важливим проривом було отримання Україною статусу країни з ринковою економікою з боку ЄС та США, та скасування в
2005 році поправки Джексона-Вейніка до Закону про торгівлю
США 1974 року, яка обмежувала фінансові та торговельні стосунки США із країнами, уряди яких порушують права людини,
забороняють або обмежують вільну еміграцію своїх громадян,
і була введена як інструмент тиску на Радянський Союз.
Світовий банк

Левченко К. Б., Легенька М. М., Дунебабіна О. А.

Світовий банк є структурою ООН, однією з найбільших у
світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку, заснованою у 1944 році. До Світового банку входять дві інституції — Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)
та Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Умовою членства в
Світовому банку є членство в Міжнародному валютному фонді,
тобто кожна країна-член МБРР повинна спершу стати членом
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Міжнародного валютного фонду. Відповідно, країни, які є членами МБРР, можуть бути членами інших організацій, що входять до Групи Світового банку: Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій
(БАГІ) та Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних
спорів (МЦУІС). Тож Світовий банк та Група Світового банку —
це не одне і теж. Світовий банк складається з двох інституцій,
а Група Світового банку має ще три додаткові, названі вище.
Світовий банк діє більш ніж в 100 країнах, що розвиваються,
здійснюючи фінансову й консультаційну допомогу з метою
підвищення рівня життя й поліпшення життя найбіднішого населення, розробляючи стратегії допомоги для кожної зі своїх
країн-клієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором. Позики Світового банку надаються у кілька траншів; кожний наступний
надається при виконанні певних умов. Представником позичальника виступає Міністерство фінансів України.
Серед прикладів позик Світового банку Україні — позики
на структурну перебудову й розвиток паливно-енергетичної
галузі; проєкт реструктуризації сільського господарства що
передбачав запровадження ринкових відносин в агропромисловому комплексі, зокрема, впорядкування користування землею; позика на перебудову фінансового сектора для забезпечення відповідності української банківської системи світовим
стандартам та її зміцнення; проєкт реформування державного
управління; проєкт реформування державних ресурсів, інвестиційні проєкти тощо.
Варто зауважити, що протягом тривалого часу діяльність
Світового банку критикується різними неурядовими організаціями, науковцями, політиками у зв’язку з тим, що, на їх думку,
програми Світового банку не забезпечували стійкого і справедливого розвитку економіки.
Програма розвитку ООН

Левченко К. Б., Легенька М. М.

Програма розвитку ООН (ПРООН) — організація при ООН,
створена в 1965 році шляхом об’єднання Розширеної програ710

ми технічної допомоги ООН і Спеціального фонду з метою надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього
національного розвитку.
Починаючи з 1990 року Програма розвитку ООН щорічно
видає доповідь про людський розвиток. Група незалежних
міжнародних експертів є його авторами, і крім аналітичних
розробок використовує також в своїй роботі статистичні дані,
отримані від різних міжнародних міжурядових організацій та
міжнародних агентств. Програма розвитку ООН сприяє підтримці України на шляху сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної
держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується
думка кожного і кожної.
ПРООН керується Цілями розвитку тисячоліття та Конвенціями ООН, до яких приєдналася Україна. Діяльність програми
спрямована на боротьбу із бідністю у сільських районах шляхом впровадження ефективних моделей соціального і економічного розвитку та розвитку довкілля, а також шляхом підтримки демократичних процесів, установ та мереж.
Міжнародний суд ООН

Левченко К. Б., Легенька М. М.

Тема міжнародного суду та міжнародного трибуналу остан
нім часом є актуальною в Україні. Час від часу вона «злітає» на
топові місця у ЗМІ, що пов’язано із агресією Російської Федерації та необхідністю захисту власної території, власності та
незалежності. Але в такому контексті варто розрізняти Міжнародний суд та Міжнародний кримінальний суд.
Міжнародний суд (МС) — головний судовий орган ООН,
було створено в 1945 році з метою вирішення суперечок
між державами і розташовано в «Палаці миру» (Гаага, Нідерланди). Це не те ж саме, що й Міжнародний кримінальний суд (МКС), що почав функціонувати в 2002 році, і який
також розташований в Гаазі і широко відомий як «Гаазький
трибунал».
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Цілі сталого розвитку ООН

Левченко К. Б., Жуковська Г. Г.

«Цілі сталого розвитку» (ЦСР) — 17 ключових напрямів розвитку країн, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку на період з 2015 до 2030 року. Вони замінили Цілі розвитку тисячоліття, термін яких закінчився наприкінці 2015 року.
Включають 169 завдань.
Ціль 1. Подолання бідності у всіх формах і всюди.
Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства.
Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та добробуту людей будь-якого віку.
Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної
освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього
життя для всіх.
Ціль 5. Забезпечення ґендерної рівності, розширення прав
і можливостей усіх жінок та дівчат.
Ціль 6. Забезпечення наявності та сталого управління водними ресурсами та санітарією
Ціль 7. Забезпечення доступу всіх людей до прийнятних за
ціною, надійних, сталих і сучасних джерел енергії.
Ціль 8. Сприяння безперервному, всеохопному і сталому
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та
гідній праці для всіх.
Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння все
охоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.
Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними.
Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості
й екологічної стійкості міст і населених пунктів.
Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей
споживання і виробництва.
Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками.
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Ціль 14. Збереження та стале використання океанів, морів
і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
Ціль 15. Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення та повернення назад процесу деградації земель і зупинення втрати
біорізноманіття.
Ціль 16. Сприяння розбудові миролюбного і всеохопного
суспільства задля сталого розвитку, забезпечення всім доступу до правосуддя і створення ефективних, підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях.
З метою адаптації глобальних завдань розвитку з урахуванням національної специфіки України були проведені національні консультації, в яких взяли участь близько 300 представників урядових установ, агентств Організації Об’єднаних
Націй в Україні, Національної академії наук України, громадськості та експертного середовища. Цілі були згруповані таким
чином: стале економічне зростання та зайнятість; справедливий соціальний розвиток; ефективне, підзвітне та всеохопне
управління і справедливість для всіх; екологічна рівновага та
розбудова стійкості. Підсумки національних консультацій є
основою для розроблення національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна».
Міжнародний Комітет Червоного Хреста

Левченко К. Б., Легенька М. М.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) — не є
структурою ООН, або міждержавною чи урядовою організацією. МКЧХ — є незалежною приватною гуманітарною організацією, яка спрямовує діяльність із забезпечення захисту
жертв міжнародних та внутрішніх збройних конфліктів. Штаб
квартира в Женеві. Утворений у 1863 р. уродженцем Швейцарії
Анрі Дюнаном, МКЧХ є засновником Руху Червоного Хреста,
основне завдання якого — забезпечення дотримання воюючи
ми сторонами положень Женевських конвенцій 1949 р. про
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з ахист жертв збройних конфліктів та Додаткових протоколів
до них, які складають основу Міжнародного гуманітарного
права: Перша Женевська конвенція регулює поводження з
пораненими і хворими під час збройних конфліктів на суші;
Друга Женевська конвенція передбачає захист та догляд за
пораненими, хворими на морі, а також тими, хто потрапив
до корабельної аварії; Третя Женевська конвенція визначає
норми поводження з військовополоненими; Четверта Женев
ська конвенція стосується захисту цивільного населення під
час війни. Додатковий перший протокол захищає жертв міжнародних конфліктів, Другий — визначає поводження з людьми, що постраждали під час внутрішніх конфліктів чи ситуацій
насильства, третій — визначає Червоний Кристал додатковою емблемою Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Під час збройних конфліктів міжнародного або внутрішнього характеру, МКЧХ надає захист та допомогу жертвам як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення,
зокрема — військовополоненим, цивільним інтернованим
особам, пораненим, цивільному населенню на окупованій
території тощо. Україна застосовує Женевські конвенції для
відстоювання своїх інтересів у війні, розвязаній Російською
Федерацією, захисту військовополонених, в тому числі українських моряків, які були захвачені російськими військовоморськими силами в Керченській протоці.
Принципи, на яких базується діяльність Червоного Хреста:
гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність, універсальність. Всі національні товариства користуються рівними правами і зобов’язані надавати допомогу одне одному.
Наразі МКЧХ присутній як нейтральний посередник між
сторонами конфлікту, що ставить на меті максимально полегшити життя цивільного населення, що проживає в зоні конфлікту, а також допомогти сторонам конфлікту у вирішенні гуманітарних проблем, що виникли у зв’язку з конфліктом. Працює сім офісів організації, в тому числі два — на тимчасово
окупованих територіях (Донецьк та Луганськ).
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26.2. РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Поруч із глобальними, всесвітніми міжнародними організаціями, до складу яких входять країни з усіх континентів, існують регіональні організації, які групуються за географічною
ознакою. Регіональні міжнародні організації об’єднують країни певного регіону і створюються на основі договору з метою
вирішення спільних проблем відповідно до національних інтересів держав-членів. Такі організації є в Африці, Азії, Океанії, Латинській та Північній Америці, Європі. Існують також субрегіональні організації, які об’єднують лише декілька країн
з того чи іншого континенту або регіону. Сферою діяльності
таких організацій можуть бути питання спільної безпеки, економічної, політичної, культурної взаємодії.
Такі організації створюються відповідно до положень Глави 8 Статуту ООН, мають відповідати цілям та принципам ООН
та сприяти ООН у вирішенні економічних, соціальних, культурних, безпекових питань, співробітництва, стабілізації міжнародних відносин. Робота в регіональних та субрегіональних
організаціях сприяє укріпленню економічних та політичних
позицій країни, дає змогу для вироблення ефективних інструментів співробітництва, важелів та противаг, сприяє захисту
національних інтересів держави.
Історія регіональних міжнародних організацій закінчується
вразі вичерпання предмета співпраці, як, наприклад, у процесі
європейської інтеграції. Так було вичерпано функції Європейського об’єднання вугілля і сталі, створеного 1952 що припинив свою діяльність в 2002 р. із створенням ЄС.
Україна є стороною значної кількості європейських регіональних організацій. Окрім Ради Європи — ОБСЄ — Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Організація Чорноморського економічного співробітництва, ГУАМ та інші. Україна також прагне до членства в Європейському Союзі та НАТО.
В лютому 2019 року Верховна Рада України за поданням Президента України проголосувала за внесення змін до Конституції, в якій відтепер закріплено курс на європейську та євро715

атлантичну інтеграцію як орієнтир зовнішньої та внутрішньої
політики держави.
Зовнішня політика України спрямована на активну співпрацю з різними організаціями, які мають в основі своєї діяльності
демократичні цінності, тим самим Україна, українські дипломати, фахівці та громадяни вносять вагомий внесок в їх роботу,
забезпечуючи формування та реалізацію політики міжнародних організацій.
Рада Європи

Левченко К. Б.

Рада Європи — міжнародна організація, яка складається
з 47 держав-членів європейського простору. Штаб-квартира
Ради Європи знаходиться у Страсбурзі, столиці Ельзасу, історично спірної території між Францією та Німеччиною, на французько-німецькому кордоні як символ примирення після Другої світової війни. Офіційні мови Ради Європи — англійська та
французька.
Рада Європи була заснована 5 травня 1949 року Лондонською Угодою, відомою як Статут Ради Європи, підписаною
десятьма країнами-засновниками. Основні статутні цінності та
принципи Ради Європи — верховенство права, забезпечення
прав та основних свобод людини та демократія. Тож одним з
головних документів Ради Європи є Конвенція про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року, яка слугує основою для роботи Європейського суду з прав людини.
Не варто плутати Раду Європу з іншою організацією з близькою назвою — з Радою Європейського Союзу, яка є законодавчою гілкою влади Європейського Союзу, а також з Європейською радою — інституцією Європейського Союзу.
Членство в Раді Європи відкрито для всіх європейських
держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян. До
неї належать усі країни, географічно розташовані в Європі,
окрім Республіки Білорусь. Україна стала членом Ради Європи в 1995 році.
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З початком неприховної агресії в Україні, Російська Федерація як країна агресор тимчасово позбавлена членства в одній із важливіших структур Ради Європи — Парламентській
асамблеї Ради Європи, що викликає неоднозначне ставлення
різних членів організації.
Рада Європа має внутрішню логічну структуру, яка допомагає у здійсненні задекларованих цілей та функцій організації.
Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу
6 жовтня 2006 року. Його статус базується на Меморандумі взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу.
Парламентська асамблея Ради Європи — найстаріший в
Європі орган міжпарламентської співпраці, що складається з
представників парламентів усіх держав-членів, який призначають національні парламенти; один з двох головних статутних
органів Ради Європи (разом з Комітетом Міністрів).
У цілому в ПАРЄ входять 318 членів і 318 «заступників». П’ять
найбільших держав представлені в ПАРЄ 18 членами, мінімальне представництво — 2 члени від держави. Національна делегація має включати представників усіх політичних партій, представлених в парламенті, і відповідати вимогам збалансованого
представництва чоловіків і жінок. Асамблею очолює голова,
що обирається формально на один рік. На практиці посада голови переходить в порядку ротації від однієї політичної групи
(фракції) до іншої кожні 5 років. Як і в національних парламентах, в ПАРЄ працюють «політичні групи», сформовані за політичною орієнтацією їх членів. Є також комісії за напрямками
діяльності, серед яких — Комісія з політичних питань, Комісія
з правових питань та прав людини, Комісія з виконання державами своїх зобов’язань та інші.
До повноважень ПАРЄ входять вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з
прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових
держав-членів, моніторинг виконання ними зобов’язань, взятих при вступі, прийняття висновків на проєкти всіх конвенцій
Ради Європи, прийняття резолюції та рекомендації на основі
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доповідей, підготовлених депутатами, розгляд звітів Комітету
міністрів Ради Європи. Сесії ПАРЄ — майданчики для обговорення актуальних політичних проблем Європи, на які регулярно запрошуються глави держав і урядів.
Підготовка резолюцій і рекомендацій відбувається таким
чином. Кожен член ПАРЄ, зібравши необхідну кількість підписів інших членів, має право подати пропозицію про розробку
доповіді (motion). Якщо Бюро Асамблеї погоджується з необхідністю такої доповіді, воно доручає його розробку одній або
кільком комісіям. Комісія призначає доповідача, який протягом 1—2 років готує доповідь, регулярно доповідаючи комісії про хід роботи. У рамках підготовки доповіді депутат може
здійснити ряд ознайомлювальних поїздок, організувати слухання. Остаточна версія доповіді разом з проєктом резолюції
і / або рекомендації приймається відповідною комісією, після
чого виноситься на пленарну сесію ПАРЄ або на сесію Постійної комісії. У ході сесії допускається подання письмових поправок до проєктів резолюції і / або рекомендації, по кожній з
яких проводиться голосування спочатку у відповідальній комісії з тим, щоб визначити її позицію. На пленарному засіданні
доповідач представляє свою доповідь, після чого проводяться
дебати (із заздалегідь підготовленого списку виступаючих) і голосування по всіх запропонованих поправках і по резолюції та
/ або рекомендації в цілому. Для прийняття резолюції потрібна проста більшість голосів, рекомендація вимагає більшості
в дві третини. Враховуються тільки голоси членів, які взяли
участь у голосуванні.
Особливо актуальні питання можуть бути поставлені до порядку денного в рамках «термінових дебатів». Їх може бути за
1—2 темами на кожній сесії і за їх підсумками приймаються
резолюції та / або рекомендації. Так, 9 квітня 2014 року ПАРЄ
прийняла резолюцію із засудженням дій Росії з анексії Криму.
ПАРЄ також ухвалило рішення з приводу кримського референдуму, який названий таким, що суперечить як кримській, так і
українській Конституції. У резолюції результати голосування і
приєднання півострова до Росії оголошено «такими, що не мають юридичної сили» і не визнаними Радою Європи. Дії Росії
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названі «агресією» проти України. За це рішення проголосували 154 депутати, 26 висловилися проти, 14 утрималися.
10 квітня 2014 року ПАРЄ прийняла резолюцію, згідно з
якою делегація Російської Федерації, за анексію Криму та включення його до складу Росії, позбавлена права голосу в асамблеї
і виключена з усіх керівних органів. В результаті Росія припинила свою участь в ПАРЄ.
Пленарні сесії Асамблеї проходять чотири рази на рік і тривають по одному тижню кожна. Крім цього, два рази на рік проходять сесії «Постійної комісії», або «міні-сесії», в яких беруть
участь члени Бюро та глави національних делегацій. Комісії
ПАРЄ проводять засідання по кілька разів на рік.
Комітет міністрів Ради Європи є органом Ради Європи, що
приймає рекомендації, готує до ухвалення тексти конвенцій
та угод, здійснює контроль за виконанням рішень Європейського суду з прав людини. До його складу входять міністри
закордонних справ всіх держав-членів або їх постійні дипломатичні представники в Страсбурзі. Це одночасно урядовий
орган, в якому національні підходи до вирішення проблем,
що стоять перед європейським суспільством, можуть обговорюватися на рівній основі. У співпраці з Парламентською
Асамблеєю, Комітет міністрів стоїть на сторожі європейських
цінностей, а також контролює дотримання державами-членами своїх зобов’язань.
Комітет збирається на засідання на рівні міністрів як мінімум двічі на рік, у травні та в листопаді. Наради, відомі як «сесія», зазвичай проводяться в Стразбурзі і тривають повний
робочий день. Більша частина кожної сесії, як правило, присвячена політичному діалогу, однак можуть обговорюватися
всі питання, що представляють взаємний інтерес, за винятком
національної оборони.
Європейський Суд з прав людини — міжнародний судовий
орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-члени
Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Розпочав роботу в 1959 році.
До складу Суду входять 47 суддів, по одному від кожної дер719

жави — ч
 лена Європейської Конвенції з прав людини. Функція
Суду — забезпечення дотримання і виконання норм конвенції
її державами-учасницями через розгляд конкретних справ, які
базуються на індивідуальних скаргах.
Суд розглядає справи, подані на інститути фізичними або
юридичними особами після того, як вичерпані національні механізми захисту. Також Суд використовує правило розгляду за
статею 39 — невідкладно — якщо є погроза правам людини.
Кількість скарг від громадян України є традиційно дуже високою і коливається між 2—4 місцями (після Російської Федерації, Туреччини, Румунії), що є свідченням недосконалості національної правоохоронної та судової систем.
Поради для подання скарги до Європейського Суду з прав
людини.
1. Предметом скарги можуть бути тільки права і свободи,
які гарантуються конвенцією Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод або її протоколами.
2. Заява приймається від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб. Це означає, що заявнику необов’язково
бути громадянином держави — члена Ради Європи або взагалі
громадянином держави, на яку він подає скаргу.
3. Заява до Європейського суду подається, коли вичерпані усі національні механізми захисту, насамперед, судові. Для
України вичерпанням національних засобів правового захисту буде проходження заявником першої, апеляційної та касаційної інстанцій .
4. Заява подається державною мовою (українською).
5. Можливою є подача скарги на порушення конвенції державою — членом Ради Європи з боку іншої держави — члена.
Цим правом зкористалася Україна, яка подала скарги на Російську Федерацію як країну-агресора.
6. Скарга повинна бути подана не пізніше ніж через 6 місяців після остаточного розгляду питання компетентним державним органом. Цей термін відновленню не підлягає.
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7. Скаржитися можна тільки на ті порушення, які мали місце
після дати ратифікації Конвенції державою.
8. Європейський суд не приймає до розгляду скарги проти приватних осіб.
Конгрес Місцевих та Регіональних Влад, заснований рішенням Комітету Міністрів Ради Європи в 1994 році, представляє
місцеві та регіональні органи влади усіх держав-членів Ради
Європи. Складається з двох палат: Палати місцевих влад та Палати регіонів. У складі Конгресу також є чотири комісії — інституціональна, комісія культури та освіти, комісія соціальної
взаємодії, комісія сталого розвитку.
Відповідно до Хартії Конгресу, прийнятої 2 травня 2007 року
Комітетом міністрів, Конгрес формується з представників муніципалітетів та регіонів, що обираються прямим голосуванням. Асамблея обох палат Конгресу налічує 318 повноправних членів та 318 заступників. Члени Конгресу групуються за
національними делегаціями і згідно зі своїми політичними поглядами. Участь делегацій здійснюється за принципом рівного представництва різних органів влади та політичних сил, а
також однакового представництва чоловіків та жінок. Кожна
держава-учасник має право на кількість місць у Конгресі, яка
дорівнює кількості місць в Парламентській Асамблеї. Конгрес
проводить свої пленарні засідання в Страсбурзі тричі на рік,
де знаходиться його постійний секретаріат.
Він розробляє рекомендації з питань регіонального розвитку і представляє їх до Комітету міністрів і (або) в Парламентську Асамблею Ради Європи. Він також приймає резолюції, доводить їх до відома місцевих та регіональних органів влади в
Європі та здійснює контроль за їх виконанням за допомогою
моніторингу. Мова йде про моніторинг стану місцевої та регіональної демократії в кожній державі. Така діяльність є передумовою для конструктивного політичного діалогу з органами
влади держав—членів Ради Європи стосовно муніципальної та
регіональної демократії і дозволяє Конгресу виробити ефективні юридичні інструменти для взаємодії з виконавчими, законодавчими (представницькими) органами публічної влади,
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ЗМІ в різних країнах. Підготовлені Конгресом звіти сприяли
позитивному розвитку законодавства багатьох країн. Окрім
моніторингу Конгрес готує звіти загального характеру щодо
дотримання Європейської хартії місцевого самоврядування
в державах-членах, а також в державах-кандидатах на вступ
до Ради Європи. Третій тип звітів — звіти із спостереження за
муніципальними та регіональними виборами, що є найважливішою складовою компетенції Конгресу, оскільки вибори є
індикатором фактичного стану муніципальної та регіональної
демократії. Для цього здійснюється спостереження за процедурою голосування та аналіз виборчої кампанії, за результатами чого Конгрес ухвалює рекомендації та резолюції для органів державної влади відповідних держав.
Венеціанська комісія — Європейська комісія за демократію
через право — дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, який готує та надає висновки про відповідність проєктів національних законодавчих актів європейським
стандартам та цінностям. Членами комісії, які обираються державами терміном на чотири роки, є «поважні академіки, зокрема в царині конституційного та міжнародного права, судді верховних або конституційних судів та члени національних
парламентів».
Рада Європи: механізми моніторингу виконання
державами взятих на себе зобов’язань

Левченко К. Б.

Рада Європи як організація, що базується на принципах захисту прав людини і створює для цього правовий інструментарій у вигляді конвенцій, резолюцій та рекомендацій, приділяє
чималу увагу питанням моніторингу виконання державами —
членами Ради Європи взятих на себе зобов’язань.
Оскільки діяльність Ради Європи покриває широке коло
тем, відповідно в кожній сфері, до більшості конвенцій створюються окремі моніторингові механізми — з питань протидії
катуванням та корупції, відмивання грошей, захисту прав дітей,
протидії торгівлі людьми та домашнього насильства тощо. Це:
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— ГРЕКО — Група експертів з боротьби з корупцією, яка
складається з представників усіх держав — учасниць Європейської конвенції проти корупції,
— КПТ — Комітет проти тортур, що діє у відповідності до
Конвенція Ради Європи про заборону тортур,
ГРЕТА — Група експертів Ради Європи з питань протидії
торгівлі людьми. Вона створена для моніторингу виконання
Конвенції Ради Європи № 197 про заходи з протидії торгівлі
людьми у відповідності зі статтею 36 цієї Конвенції. Членів ГРЕТА обирає Комітет міністрів з представників держав-учасників
договору (стаття 38 «Процедура»), а Комітет Сторін, другий моніторинговий орган Конвенції, складається з представників у
Комітеті міністрів Ради Європи держав-членів, які є Сторонами Конвенції, та представників Сторін Конвенції, які не є членами Ради Європи.
Складаючись з 15 незалежних експертів з різним досвідом
(працівники правоохоронних органів, активісти громадських
організацій, науковці, соціальні працівники, правники тощо),
з врахуванням географічного принципу та принципу ґендерної рівності, ГРЕТА має можливість неупереджено, об’єктивно,
комплексно здійснювати моніторинг, тобто систематично відслідковувати діяльність з протидії торгівлі людьми та зміни, які
в ній відбуваються (чи не відбуваються) на національному та
загальноєвропейському рівнях. Крім того, ГРЕТА має постійний
персонал — Секретаріат ГРЕТА, що працює в Страсбурзі і здійснює постійне технічне та інше забезпечення роботи експертів.
До завдань ГРЕТА входить встановлення розбіжностей між
задекларованими положеннями і звітами та реальністю виконання, визначення проблем із застосуванням на практиці європейського законодавства, розробка рекомендації з вдосконалення усіх галузей політики протидії торгівлі людьми.
Процедура моніторингу виглядає таким чином. Розроблений запитальник розсилається в країни, де уряди готують відповіді. Кожна країна призначає контактну особу для комунікації з ГРЕТА. У встановлений термін країна повинна відповісти
на питання. ГРЕТА також приймає відповіді на запитальники
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від громадських організацій та незалежних експертів, а також
самостійно збирає додаткову інформацію щодо стану справ
в конкретній країні. Після отримання відповідей на запитання, організовується моніторинговий візит в країну. На основі
отриманих відповідей на питання і додаткової інформації, а
також вражень від моніторингових візитів ГРЕТА готує попередній звіт по країні, який обговорюється на зустрічі ГРЕТА.
Після цього відправляються додаткові та уточнюючі питання
державам і дається час (1 місяць) на отримання відповідей.
Підготовлений фінальний звіт обговорюється і голосується на
черговій зустрічі ГРЕТА. Після цього він приймається Комітетом Сторін і після узгодження з державою може оприлюднюватися і має виконуватися країною.
— ГРЕВІО — Група експертів з питань протидії насильству
щодо жінок та домашньому насильству, моніторинговий механізм Конвенції Ради Європи 210 про запобігання насильству
щодо жінок та домашньому насильству та боротьбу із цими
явищами, яка була відкрита для підписання Радою Європи в
2011 році. Україна підписала Конвенцію в 2011 році, але станом на лютий 2019 року не ратифікувала її. Організація роботи
ГРЕВІО здійснюється за тим самим принципом, що і ГРЕТА. Вона
складається з 15 експертів, які обираються за такими самими
принципами, як і експерти ГРЕТА.
Множинність подібних механізмів є свідченням, з одного
боку, необхідності їх створення для відстеження прогресу у
впровадженні положень міжнародних документів, а з іншого
боку, ефективності саме такої форми моніторингової структури.
ОБСЄ —Організація з безпеки та співробітництва
в Європі

Левченко К. Б.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі, до
1995 року називалася Нарадою з безпеки і співробітництва
в Європі, в основі якої лежить Гельсінський Заключний акт
1975 року, що став довгостроковою програмою дій з будів724

ництва єдиної, мирної, демократичної і процвітаючої Європи.
Цей документ охоплює широке коло стандартів міжнародних
зобов’язань, що регулюють відносини між державами-учасницями, заходів зміцнення довіри між ними, особливо в політично-військовій сфері, поваги до прав людини і основних
свобод, а також співпраці в економічній, культурній, технічній та науковій галузях. До складу ОБСЄ входять 57 країн —
усі країни Європи, включаючи Ватикан, а також Канада, Казахстан, Киргизька Республіка, Монголія, США, Туркменістан,
Узбекистан. Діяльність ОБСЄ скеровується двома основними
інститутами — Парламентською Асамблеєю ОБСЄ та Радою
Міністрів ОБСЄ. Організацією розроблено також ряд механізмів відрядження офіційних місій та особистих представників до країн-членів. В Україні працює Офіс Координатора
Проєктів ОБСЄ. Завдання Координатора і його офісу полягає
у підготовці та реалізації в Україні різного роду проєктів відповідно до компетенції ОБСЄ та забезпечення їх фінансування за рахунок виділення цільових коштів міжнародними організаціями (як державними, так і недержавними) чи іншими
державами-учасницями ОБСЄ.
Структурою ОБСЄ , що займається правами людини, просуває демократичні вибори, повагу до прав людини, толерантність та недискримінацію, є Бюро демократичних інститутів та
прав людини (БДІПЛ), Варшава (Польща).
БДІПЛ, відповідно до свого мандату, організовує роботу
спостережних місій за президентськими та парламентськими
виборами у країнах-учасницях ОБСЄ, у тому числі в Україні, а
також реалізує різного роду проєкти, спрямовані на розвиток
та зміцнення її демократичних інститутів. Так, в Україні в рамках таких проєктів надавалась допомога в організації роботи
Офісу Омбудсмена, реформуванні Конституційного суду, удосконаленні виборчого законодавства тощо.
Серйозна увага у співробітництві України з ОБСЄ приділяється у просуванні кандидатур від України для роботи у польових підрозділах ОБСЄ (Грузії, Боснії і Герцеговині, Хорватії,
Косово та інших країнах).
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні

Левченко К. Б.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні — місія
неозброєних цивільних спостерігачів ОБСЄ, яка тимчасово
проводить моніторинг та звітує про ситуацію з дотримання
прав людини та гуманітарну ситуацію як у зоні конфлікту на
Донбасі, так і по всій території України. Утворена 21 березня
2014 року на запрошення уряду України у зв’язку із анексією
Автономної Республіки Крим та окупацією частини території
Донецької та Луганської областей Російською Федерацією,
на підставі консенсусного рішення 57 країн-учасниць ОБСЄ.
Метою роботи СММ є збір інформації, спостереження, встановлення фактів і звітування про ситуацію з безпекою по всій
Україні. До повноважень СММ не входить робити висновки
або проводити будь-які розслідування. СММ спілкується з
різними суспільними групами, зокрема представниками влади усіх рівнів, громадянського суспільства, місцевих громад.
Згідно із штатним розписом місією створено 10 структурних регіонально відокремлених підрозділів: Головний офіс
та спостережні групи у 9 обласних центрах. Результати моніторингу місії майже щоденно висвітлюються на офіційному
веб-порталі ОБСЄ трьома мовами (українською, російською
та англійською) та є ключовими у прийнятті рішень Ради Європи і ООН. Мандат місії поширено на всю територію України
в межах міжнародно-визнаних кордонів, однак на практиці
її діяльність в Автономній Республіці Крим та частинах Донецької і Луганської областей на необґрунтованих підставах в
односторонньому порядку блоковано керівництвом Російської Федерації.
26 березня 2016 року голова СММ ОБСЄ заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з самого початку своєї роботи на Донбасі фіксувала факти, які свідчать про участь російської армії в конфлікті на сході України, зокрема бронетехніку,
засоби РЕБ та військовослужбовців. Місія ОБСЄ, попри постійні перепони з російського боку, фіксує випадки перекидання
військових та зброї з Росії на окуповану територію Донбасу, а
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також машини «вантаж 200», які вивозили зі Сходу України в
Росію загиблих росіян. Діяльність СММ ОБСЄ постійно піддається критиці з боку України.
Європейський Союз

Левченко К. Б.

Європейський союз — економічний та політичний союз
28 незалежних держав-членів, що розташовані в Європі. Веде
свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля
та сталі (ЄСВС) і Європейської економічної спільноти (ЄЕС), які
складались з шести країн у 1957 році.
У наступні роки територія ЄС була збільшена за рахунок
включення нових держав-членів, одночасно збільшуючи свою
сферу впливу шляхом розширення політичних повноважень.
У сучасному вигляді існує на основі Маастрихтського договору, підписаному 7 лютого 1992 року і чинному з 1 листопада
1993. Останній значний перегляд конституційних принципів
ЄС був затверджений у Лісабонській угоді, яка набула чинності у 2009 році. Юридично в ЄС не виділено столиці, але де-
факто таким є місто Брюссель, де базуються більшість інституцій Європейського союзу.
ЄС діє через систему незалежних наднаціональних інституцій та спільно узгоджених рішень держав-членів. Найважливішими інституціями ЄС є: Європейська комісія, Рада Європейського союзу, Європейська рада, Суд Європейського
Союзу, Європейський центральний банк та Європейський
парламент, який обирається кожні 5 років громадянами Європейського Союзу.
Регулярні зустрічі (щоквартально) глав держав та урядів
країн ЄС — Європейською Радою, яка визначає генеральні політичні напрямки для ЄС та спонукає його до подальшого розвитку. Існування Європейської ради було юридично визнане в
Єдиному європейському акті, а офіційний статус підтверджено в Договорі про Європейський союз. Голова ЄР обирається
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Європейською радою строком на 2,5 року і може бути переобраний на цю посаду ще один раз.
Вищим органом виконавчої влади Європейського союзу є
Європейська Комісія, яка відповідає ролі і функціям уряду у
системах національних держав, але має також функцією законодавчої ініціативи.
У ЄС діє єдиний ринок через стандартизовану систему законів, що діють у всіх державах-членах. У Шенгенській Зоні
паспортний контроль відмінений. Політика ЄС спрямована на
забезпечення вільного руху людей, товарів, послуг та капіталу, законодавчих актів про спільні питання справедливості та
підтримки спільної торгової політики, сільського господарства, рибальства та регіонального розвитку. Єврозона (валютний союз), була заснована у 1999 році і вступила в повну силу у 2002, коли були введені в обіг монети та банкноти
Євро. Станом на 2017 рік у Єврозону входять 19 держав-членів, що використовують євро як свою національну валюту.
ЄС відіграє важливу роль у спільній зовнішній та безпековій
політиці. Європейський союз має постійні дипломатичні місії
по всьому світу, та офіційно представлений в ООН, Світовій
організації торгівлі (СОТ), «Великій Сімці» та «Великій двадцятці».
Станом на 2018 рік ЄС має населення більше 511 мільйонів
людей (3-тє місце). Загальний номінальний валовий внутрішній продукт складає більше 17 трлн доларів США (2-ге місце), за
паритетом купівельної спроможності — 21 трлн доларів США
(2-ге місце). Якщо вважати ЄС країною, то за доходом на душу
населення він входив би в тридцятку (якщо окремо в рейтингу
враховувати країни-члени ЄС) або двадцятку (якщо не враховувати) найзаможніших країн світу. ЄС не має власних збройних сил, але сприяє військовому співробітництву країн-членів,
більшість яких є членами НАТО.
Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС в 2017 році. Курс
на співпрацю та членство в Євросоюзі закріплено в Конституції України.
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Україна та ЄС. 27 лютого 2014 року, після подій Євромайдану, Європарламент ухвалив резолюцію, у якій вперше йдеться про те, що Україна має право стати повноправним членом
Євросоюзу. У ній зазначено, що підписання Угоди про асоціацію не є кінцевою метою партнерства з Києвом і відповідно до Статуту ЄС всі європейські країни, включаючи Україну,
«мають довгострокову можливість подавати заявку на членство в ЄС».
3 березня 2016 року глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
висловив думку що Україна не зможе стати членом ЄС в найближчі 20—25 років. Натомість Прем’єр-міністр України, Володимир Гройсман, 1 липня 2016 висловив упевненість в
тому, що Україна стане членом ЄС через 10 років. Тоді ж в
МЗС Німеччини заявили, що не бачать перспектив членства
України у ЄС в осяжному майбутньому, зазначивши про багато невирішених питань, зокрема в тому, що стосується подолання корупції.
Європейський парламент — законодавчий орган ЄС, обирається прямим голосуванням громадянами ЄС на пять років
і складається з 750 членів. Спільно з Радою Європейського
Союзу і Європейською Комісією (підзвітна Парламенту) парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним
з найбільш потужних законодавчих органів у світі. Парламент
розділяє законодавчі та бюджетні повноваження з Радою, обирає голову Європейської Комісії, затверджує чи відкидає призначення комісії в цілому, і навіть може відправити Комісію
у відставку кваліфікованою більшістю 2/3 голосів, на вимогу
чверті своїх членів може створювати тимчасові Комітети для
розслідування випадків порушення законодавства ЄС або його
неслушного впровадження, може призначати посадову особу, на яку покладаються функції контролю за дотриманням законних прав та інтересів громадян в діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб (Європейський омбудсмен). Європарламент засідає в трьох місцях: Брюссель (Бельгія), Люксембург, Страсбург (Франція). Пленарні засідання проходять
у Страсбурзі і Брюсселі, у той час, як Люксембург є домом для
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адміністративних офісів. Засідання Комітетів проводяться також у Брюсселі.
Суд Європейського союзу (також Європейський суд, Суд
справедливості) — є офіційною інституцією Є
 вропейського
союзу, яка охоплює всю судову владу ЄС, заснований у
1952 році. Відповідно до статті 19 Договору про Європейський союз. Суд справедливості Європейського союзу включає Європейський Суд справедливості — найвищу ланку судової системи Європейського союзу; загальний суд та спеціалізовані суди.
Роль Суду справедливості полягає у забезпеченні дотримання права ЄС «у тлумаченні та застосуванні» державами-членами, для цього Суд перевіряє законність актів інститутів Європейського союзу; забезпечує виконання зобов’язань державами-членами за договорами ЄС; інтерпретує право Європейського союзу на прохання національних судів. До складу суду
входить по одному судді від кожної країни ЄС.
НАТО

Левченко К. Б.

Організація Північноатлантичного договору — міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз
29 держав Північної Америки і Європи, головна роль якої
полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів. Північноатлантичний договір був підписаний 4 квітня 1949 року у Вашингтоні представниками урядів Бельгії, Великої Британії,
Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції і набув чинності з 24 серпня 1949 року як реакція на нездатність колективної системи
безпеки ООН, в Раді Безпеки якої діяло (і продовжує діяти)
право вето постійних членів, що давало можливість від початку СРСР, а з його розпадом Російській Федерації, блокувати
важливі безпекові рішення та створювати загрози в регіоні та
світі (переворот у Чехословаччині в лютому 1948 року, блока730

да Радянським Союзом навесні того ж року окупаційних зон
Берліна вимагали адекватної реакції). Для легітимізації нової
організації скористалися 51-м пунктом Статуту ООН щодо легітимного колективного захисту.
У відповідності до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів.
НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та мирного
розв’язання суперечок і підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні. Засадничим принципом Альянсу є спільність поглядів між північноамериканськими та європейськими членами НАТО, що поділяють однакові цінності та інтереси і віддані справі збереження демократичних принципів, що
робить нероздільною безпеку Європи і Північної Америки.
Альянс стоїть на захисті своїх країн-членів від загрози агресії:
головним військово-політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто спільних організованих дій
всіх її членів у відповідь на напад ззовні.
Співробітництво НАТО з Україною має вагоме значення для
гарантування миру і стабільності на євроатлантичному просторі. Географічно Україна посідає ключове місце на перетині Східної та Західної Європи, має спільний кордон з чотирма
країнами НАТО — Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Відносини України з НАТО почали розвиватися невдовзі після здобуття нею незалежності у 1991 році. Вже у січні 1992 року
представник України вперше взяв участь у Робочій групі високого рівня Ради північноатлантичного співробітництва. А 22—
23 лютого1992 року відбувся перший візит Генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера до Києва, в ході якого Україна була запрошена до участі в РПАС. З того часу почалися активні контакти і співробітництво України з НАТО.
У Радянському Союзі «агресивний» блок НАТО розглядався як воєнно-політичне угруповання західних держав, створене з ініціативи США і спрямоване проти соціалістичних країн
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і національно-визвольного руху Африки, Азії та Латинської
Америки. Тому на противагу НАТО в 1955 році була створена
Організація Варшавського Договору, яка проіснувала до розпаду СРСР.
Україна визначила співпрацю з НАТО та членство в НАТО
як перспктиву свого зовнішньополітичного розвитку, що з
2019 року закріплено в Конституції держави.
Організація Чорноморського економічного
співробітництва

Дунебабіна О. А., Легенька М. М.

Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) — субрегіональне об’єднання 12 країн Чорноморського регіону (Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна — ратифікувала статут організації в 1999 році), створене у
1992 році з метою тісного економічного співробітництва країн-учасниць, вільного пересування товарів, капіталів, послуг і
робочої сили і інтеграції економік цих країн в світову економічну систему. Перший документ про утворення цієї організації — Стамбульська декларація 1992 р. «Про Чорноморське
економічне співробітництво», виконавчий орган також розташований в Стамбулі. Населення країн, що входять до ОЧЕС,
становить більше 330 млн осіб. Регіон багатий на ресурси, має
потужну виробничу базу, кваліфіковану робочу силу. Статус
спостерігачів мають Франція, Німеччина, Австрія, Єгипет, Ізраїль, Італія, Польща, Словаччина, Туніс, а також такі міжнародні
організації, як Конференція енергетичної хартії, Чорноморський клуб. ОЧЕС співпрацює з Євросоюзом та організаціями
Балтійського регіону. Україна надає також значення ОЧЕС як
організації, яка підвищує статус в переговорах про майбутній
вступ до ЄС.
З метою прийняття міжнародного та національного законодавства, необхідного для реалізації рішень, що приймаються
главами держав та урядів або міністрами закордонних справ
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країн-членів ОЧЕС, у 1993 році було створено Парламентську
асамблею Організації Чорноморського економічного співробітництва.
Умовно виділяються чотири компоненти організаційної
структури ОЧЕС:
урядовий (самміти і сесії Ради міністрів закордонних справ)
для розробки стратегій розвитку об’єднання; підприємницький (Ділова рада ЧЕС — орган координації підприємницьких
ініціатив); фінансовий (Чорноморський банк торгівлі і розвитку, що працює з 1999 р.); академічний (утворюється єдина регіональна академічна мережа держав Чорноморського басейну,
яку передбачається об’єднати з відповідними європейськими
мережами).
Завдання організації — розвиток економічного співробітництва в регіоні Чорного моря, просування різних спільних
інтеграційних проєктів як регіональної «зони вільної торгівлі», транспортування нафти, електроенергетика тощо. Оскільки члени організації входять в інші потужні реігональні союзи та об’єднання, ОЧЕС сконцентрована на економічному
аспекті інтеграції, причому не стільки торговельної, скільки
виробничої співпраці. Це знайшло своє вираження в галузевому підході до вирішення загальних економічних проблем
регіону.
Діяльність організації зазнала серйозного негативного
впливу у зв’язку із Російською агресією в Україну.
Вишеградська четвірка

Левченко К. Б.

Вишеградська четвірка — угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини,
яка з’явилася в 1991 році після зустрічі президентів названих
країн в угорському місті Вишеград та ухвалення Вишеградської
декларації з метою інтеграція до євроатлантичних структур. Усі
чотири країни вже стали членами НАТО та ЄС.
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В 1993 році були ухвалені умови про лібералізацію торгівлі в межах групи, що спричинило появу Центральноєвропейського порозуміння про вільну торгівлю (CEFTA).
Наприкінці 2004 року президент Польщі Олександр Квасневський зазначив, що Вишеградська група може виступати зі спільними ініціативами, які стосуватимуться політики
ЄС щодо її східних сусідів, у тому числі України, і мати істотну
роль в побудові площини європейських цінностей, що й обумовлює важливість цієї організації для просування інтересів
України в європейському просторі. З 2014 року започатковано новий формат співробітництва Вишеградської четвірки та України, зокрема на рівні міністрів закордонних справ
та оборони.

