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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Муніципальне право» є варіативною дисципліною
циклу професійної та практичної підготовки. Вивчення муніципального права
має важливе значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки сприяє
розширенню загального та професійного світогляду, допомагає оволодіти
методикою аналізу структурно-функціональної та компетенційної специфіки
органів місцевого самоврядування, розуміти особливості муніципальної
системи України, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого
самоврядування, види та підстави муніципально-правової відповідальності,
засади
правового
регулювання
муніципальної
служби.
Вивчення
муніципального права озброює майбутніх юристів конкретними знаннями щодо
залучення широких мас населення до ефективного будівництва громадянського
суспільства та успішної розбудови правової держави, підвищення добробуту
населення, забезпечення реалізації їхніх прав і свобод на місцевому рівні,
зміцнення економічної, соціальної, культурної і духовної інфраструктури
українського суспільства, спрямованої на консолідацію української нації.
Предметом навчальної дисципліни «Муніципальне право» є суспільні
відносини у сфері місцевого самоврядування, тобто пов’язані з виникненням і
здійсненням місцевого самоврядування на конституційно-правовій основі; з
організацію, формами та гарантіями місцевого самоврядування; з реалізацією
компетенції муніципальних органів.
Міждисциплінарні зв’язки. Муніципальне право України є складовою
частиною вітчизняної правової системи й тісно пов’язане з конституційним,
адміністративним, цивільним, фінансовим, земельним правом та іншими
галузями права.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Муніципальне право» є
формування у студентів цілісного бачення процесів становлення, розвитку та
організації місцевого самоврядування в Україні.
Основними
завданнями
вивчення
навчальної
дисципліни
«Муніципальне право» є:
- ознайомлення студентів з основними положеннями законодавства
України з місцевого самоврядування;
- стимулювання до самостійної роботи з правовими актами, що
регламентують суспільні відносини у галузі муніципального права, та сприяння
глибокому засвоєнню їх змісту;
- ознайомлення із системою місцевого самоврядування і аналіз правового
статусу її складових елементів;
- застосовування теоретичних положень на при вирішенні ситуаційних
завдань;
- формування чіткого уявлення про роль функціонування територіальної
громади на засадах самостійності та автономності з метою ефективного
вирішення нею питань місцевого значення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Муніципальне право»
студенти повинні:
– знати поняття муніципального права та місцевого самоврядування;
конституційно-правові основи місцевого самоврядування та основні тенденції
розвитку місцевого самоврядування; системно-структурну організацію
місцевого самоврядування в Україні; правовий статус суб’єктів муніципальноправових відносин; особливості реалізації прав і свобод людини в місцевому
самоврядуванні; порядок функціонування органів і посадових осіб місцевого
самоврядування; особливості реалізації повноважень органів і посадових осіб
місцевого самоврядування у різних сферах суспільного життя; основні гарантії,
види відповідальності у системі місцевого самоврядування; сутність і зміст
міжнародних стандартів місцевого самоврядування; концептуальні засади
міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України.
– вміти використовувати отримані знання щодо організації муніципальної
влади й користуватися організаційно-управлінським інструментарієм при
вирішенні професійних завдань; орієнтуватися в системі законодавчих та
локальних правових актів, що регламентують суспільні відносини у галузі
муніципального права, правильно його застосовувати у практичній діяльності;
набути навичок аналізу і коментування нормативно-правових актів, які
регулюють питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування,
визначати шляхи їх вдосконалення; визначати напрямки розвитку самоврядних
інституцій в Україні, вести науковий пошук нових форм і методів організації
місцевого самоврядування.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль І.
Муніципальне право і місцеве самоврядування,
їх становлення і розвиток
Тема 1. Муніципальне право як галузь права України
Поняття, предмет та методи муніципального права. Муніципальне право –
право місцевого самоврядування. Історія муніципального права України.
Джерела муніципального права. Статутне право. Система муніципального
права, її елементна характеристика. Муніципально-правові норми, їх
особливості. Муніципально-правові інститути.
Муніципально-правові відносини, особливості їх суб’єктного та
предметного складу.
Роль муніципального права в процесі становлення і розвитку місцевого
самоврядування в Україні.
Тема 2. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
Муніципальне право як наука. Поняття, предмет та система науки
муніципального права. Функції муніципального права. Методологія науки
муніципального права. Джерела науки муніципального права.

Теоретичні основи місцевого самоврядування. Сучасні теорії місцевого
самоврядування. Теорія природних прав вільної громади. Господарська
(громадсько-господарська) теорія місцевого самоврядування. Громадська
(громадівська) теорія місцевого самоврядування. Державна (державницька)
теорія місцевого самоврядування. Соціологічні концепції місцевого
самоврядування. Теорія муніципального соціалізму. Соціально-класова теорія
місцевого самоврядування. Теорія соціального обслуговування. Теорія дуалізму
муніципального управління.
Муніципальне право як навчальна дисципліна. Поняття, предмет і завдання
муніципального права як навчальної дисципліни. Система навчальної
дисципліни муніципального права. Джерела навчальної дисципліни
муніципального права. Місце муніципального права в системі навчальних
дисциплін юридичного профілю.
Тема 3. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування
Поняття місцевого самоврядування. Основні принципи місцевого
самоврядування. Принцип правової самостійності. Принцип організаційної
самостійності. Принцип матеріально-фінансової самостійності. Принцип
територіальності. Принцип субсидіарності. Принцип державної підтримки та
гарантії.
Система місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування і
територіальна автономія. Місцеве самоврядування і державне управління.
Місцеве самоврядування і міжнародно-правова регламентація його діяльності.
Проблеми вдосконалення системи та конституційно-правового статусу органів і
посадових осіб органів місцевого самоврядування у контексті конституційної
реформи.
Тема 4. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні
Повноваження органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
спрямовані на: правове регулювання організації та діяльності місцевого
самоврядування; забезпечення гарантій здійснення обов’язків органів
державної влади в галузі місцевого самоврядування; забезпечення фінансовоекономічної бази місцевого самоврядування; стосовно наділення органів
місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями; щодо
здійснення контролю за дотриманням законності в діяльності органів та
посадових осіб місцевого самоврядування, захисту прав місцевого
самоврядування.
Державна влада та актуальні проблеми становлення муніципальної влади
України. Правова природа влади, яка здійснюється на місцевому рівні. Спільне
та відмінне у правовій природі органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади. Поняття та особливості муніципальної влади.

Змістовий модуль ІІ.
Правовий статус суб’єктів муніципально-правових відносин
Тема 5. Територіальна громада як інститут муніципального права
Поняття територіальної громади. Основні ознаки територіальної громади.
Членство в територіальній громаді. Вплив політико-адміністративних чинників
на формування територіальних громад та розвиток стійких внутрішніх зв’язків
їх членів. Юридичний та фактичний статус територіальних громад в Україні.
Правосуб’єктність територіальної громади. Види територіальних громад:
основні (базові) факультативні (асоційованого рівня). Відмінності між
окремими видами територіальних громад.
Основні функції та повноваження територіальної громади. Виключні
повноваження територіальної громади.
Основні форми волевиявлення територіальної громади. Місцеві вибори.
Місцевий референдум. Загальні збори. Місцева ініціатива. Громадські
слухання. Дорадче опитування.
Статут територіальної громади. Інші акти статутного права.
Проблеми оптимізації територіальних громад. Порядок об’єднання
територіальних громад. Принцип муніципального унітаризму. Принцип
муніципального федералізму.
Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому самоврядуванні.
Механізм реалізації муніципальних прав і обов’язків особи.
Тема 6. Місцеві ради – представницькі органи місцевого
самоврядування України
Поняття місцевих рад як представницьких органів місцевого
самоврядування. Місцевий (базовий) та регіональний рівні рад, їх особливості.
Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування. Порядок
формування представницьких органів місцевого самоврядування.
Функції і компетенція представницьких органів місцевого самоврядування.
Особливості функцій та повноваження сільської, селищної, міської ради.
Особливості функцій та повноваження районної у місті ради. Особливості
функцій та повноваження районної, обласної ради.
Структура місцевої ради. Особливості політико-правової природи мандата
депутата місцевої ради. Постійні та тимчасові комісії місцевих рад, особливості
їх правового статусу.
Тема 7. Форми і методи діяльності представницьких органів місцевого
самоврядування
Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого
самоврядування. Сесійна та комісійна форми діяльності місцевих рад. Сесія –
основна форма роботи ради як представницького органу, порядок її
призначення та проведення. Акти місцевих рад. Особливості нормотворчого
процесу в органах місцевого самоврядування. Правова експертиза проектів
актів місцевого самоврядування.

Форми і методи роботи постійних комісій місцевих рад. Форми й методи
роботи тимчасових контрольних комісій рад. Форми і методи роботи депутатів
місцевих рад.
Тема 8. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських
голів, голів районної, обласної, районної в місті ради
Статус сільських, селищних, міських голів. Вимоги, які пред’являються до
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Повноваження
сільського, селищного, міського голови: з організації роботи сільської,
селищної, міської ради та органів, які вони утворюють; пов’язані з реалізацією
територіальною громадою форм волевиявлення населення сіл, селищ, міст; в
галузі програмування розвитку територій місцевого самоврядування базового
рівня, бюджету та фінансування; розпорядчі та представницькі повноваження; в
галузі забезпечення законності, охорони права і свобод людини і громадянина
та території відповідної ради; щодо здійснення контролю з боку відповідних
рад за діяльністю голів.
Статус голів районної, обласної, районної у місті ради. Повноваження з
організації роботи районної, обласної, районної в місті ради та органів, які з
нею створюються. Повноваження, які випливають із зв’язків голів відповідних
рад з населенням та пов’язані з реалізацією волевиявлення громадян.
Розпорядчі та представницькі повноваження районних, обласних та районних у
місті голів. Повноваження голів рад у сфері законності і здійснення
контрольної функції щодо діяльності голів районних, обласних, районних в
містах рад.
Статус голів міст Києва і Севастополя: специфіка статусу, повноваження.
Тема 9. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад
Правовий статус виконавчих комітетів місцевих рад. Класифікація
повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Організація
роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті
ради. Складання, затвердження та виконання планів роботи виконкому.
Порядок підготовки та проведення засідань виконкому. Правові акти
виконавчих органів рад. Порядок підготовки, введення в дію, призупинення дії
рішення виконкому, його скасування.
Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад.
Поняття та ознаки муніципальної служби. Принципи служби в органах
місцевого самоврядування. Правовий статус службовців місцевого
самоврядування. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.
Припинення служби в органах місцевого самоврядування. Матеріальне та
соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.
Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого
самоврядування.

Тема 10. Повноваження та компетенція органів місцевого
самоврядування: поняття та зміст
Закріплення сфери компетенції та повноважень органів місцевого
самоврядування в Конституції та законах України. Повноваження
територіальної громади. Повноваження органів та посадових осіб місцевого
самоврядування.
Власні (самоврядні), делеговані, виключні повноваження органів місцевого
самоврядування. Повноваження в галузі планування та в бюджетно-фінансовій
сфері, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з
інших питань місцевого самоврядування. Повноваження у сфері управління
комунальною власністю. Повноваження органів місцевого самоврядування у
галузі земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Повноваження у сфері соціального захисту населення. Повноваження по
забезпеченню законності, правопорядку, охороні прав, свобод і законних
інтересів громадян. Повноваження у галузі будівництва. Повноваження органів
місцевого самоврядування у галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 11. Органи самоорганізації населення. Муніципальні асоціації в
Україні
Поняття та види органів самоорганізації населення. Порядок утворення та
легалізації органу самоорганізації населення. Повноваження органів
самоорганізації населення: власні та делеговані. Склад органу самоорганізації
населення. Форми роботи органів самоорганізації населення.
Історія утворення муніципальних асоціацій України. Право органів
місцевого самоврядування на об’єднання (ст.10 Європейської Хартії місцевого
самоврядування). Основні чинники в юридизації правового статусу спілок
(асоціацій) місцевої влади національного та регіонального характеру
зафіксовані у Всесвітній Декларації місцевого самоврядування. Правовий
статус муніципальних асоціацій України. Види муніципальних спілок України.
Міжнародні зв’язки муніципальних асоціацій України. Реєстрація асоціацій та
інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування.
Тема 12. Правовий статус органів місцевого самоврядування
Автономної Республіки Крим
Особливості правового регулювання органів місцевого самоврядування
Автономної Республіки Крим. Повноваження місцевого самоврядування
Автономної Республіки Крим у соціально-культурній, економічній,
адміністративній сферах. Проблеми конституційно-правового регулювання
статусу органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим та їх
функціонування.

Змістовий модуль ІІІ.
Засади місцевого самоврядування. Міжнародно-правове регулювання
місцевого самоврядування
Тема 13. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування як
інститут муніципального права
Поняття і сутність економічної основи місцевого самоврядування.
Муніципальна власність, її суб’єкти, об’єкти, соціально-економічна природа,
правовий режим. Повноваження територіальних громад та органів місцевого
самоврядування щодо володіння, користування і розпорядження комунальною
власністю. Право власності. Право господарського відання. Право
оперативного управління об’єктами комунальної власності.
Система місцевих фінансів. Місцеві бюджети, особливості їх прибуткової
та видаткової частин. Місцеві податки і збори. Позабюджетні, валютні та інші
цільові фонди. Комунальний кредит.
Проблеми зростання матеріально-фінансової автономії місцевого
самоврядування.
Тема 14. Гарантії та відповідальність у системі місцевого
самоврядування як інститут муніципального права
Поняття гарантій місцевого самоврядування та їх система. Загальні та
спеціальні (правові) гарантії місцевого самоврядування. Обов’язковість
виконання актів та законних вимог органів та посадових осіб місцевого
самоврядування. Заборона обмежувати права місцевого самоврядування.
Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування. Захист прав
місцевого самоврядування в Конституційному Суді України. Захист прав
місцевого самоврядування в судах загальної юрисдикції.
Поняття та види відповідальності у муніципальному праві. Підстави
відповідальності. Форми відповідальності у муніципальному праві.
Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед
територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.
Дострокове припинення повноваження ради. Дострокове припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної,
обласної, районної у місті ради. Дострокове припинення повноважень органів
самоорганізації населення.
Тема 15. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування
України
Міжнародно-правове регулювання місцевого самоврядування. Правова
природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування. Роль Ради Європи
в розробці міжнародних стандартів місцевого самоврядування.
Європейська хартія місцевого самоврядування. Відтворення в Конституції
та законодавстві України основних принципів Європейської хартії місцевого
самоврядування. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Європейська
типова конвенція паро основні принципи транскордонного співробітництва між

територіальними общинами або органами влади. Стандарти місцевого
самоврядування Європейського Союзу. Інші європейські стандарти місцевого
самоврядування. Особливості впровадження європейських стандартів у
законодавство України.
Види муніципальних систем в зарубіжних країнах. Англосаксонська,
континентальна й інші моделі організації публічної влади на місцях. Правове
регулювання та особливості функціонування органів місцевого самоврядування
в зарубіжних країнах.
Тема 16. Міжнародні зв’язки органів місцевого самоврядування
України
Концептуальні засади міжнародного співробітництва органів місцевого
самоврядування України. Суб’єктно-об’єктивний склад міжнародного
співробітництва органів місцевого самоврядування України. Роль міжнародних
неурядових організацій у становленні та розвитку міжнародного
співробітництва органів місцевого самоврядування України. Правовий статус
організаційних структур, які займаються міжнародним співробітництвом.
Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва органів місцевого
самоврядування України. Проблемні питання участі органів місцевого
самоврядування України в міжнародному співробітництві.
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права ім. В. М. Корецького. – К.: Юрид. думка, 2010. – 653 с.
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/ Авт. кол.: Бесчастний В.М., Делія Ю.В., Устименко В.А., Щебетун І.С. /
За заг. ред. Бесчастного В.М. –Донецьк: Донецький юридичний інститут
при Донецькому національному університеті, 2005. –272 с.
89. Муніципальне право зарубіжних країн: навч. посіб.: [у 3 ч.] / за заг. ред.
П. Ф. Мартиненка. – К.: Знання України, 2006.
90. Муніципальне право України : Підручник для студентів вузів / ред.
М.О. Баймуратов – К. : Алерта, 2009. – 714 стр.
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самоврядування в Україні: моногр. / М. О. Петришина. – Х.: Право, 2011.
94. Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання
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95. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: моногр.
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Рекомендовані ресурси мережі Інтернет:
100. Офіційний сайт Верховної Ради України – http://iportal.rada.gov.ua/
101. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України – http://minregion.gov.ua/
102. Офіційний сайт Полтавської міської ради та виконавчого комітету –
http://www.rada-poltava.gov.ua/rule/rada/
103. Офіційний сайт Полтавської обласної ради – http://oblrada.pl.ua/
104. Офіційний сайт Асоціації міст України – http://www.auc.org.ua/
105. Офіційний
сайт
Інституту
громадянського
суспільства
–
http://www.csi.org.ua.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з
дисципліни «Муніципальне право» є поточний модульний контроль (залік). За
результатами поточного модульного контролю студент отримує до 100 балів за
100-бальною шкалою оцінювання.
5. Засоби діагностики успішності навчання
Засобами діагностики успішності навчання студентів з дисципліни
«Муніципальне право» є усне опитування та обговорення теоретичних питань
на семінарських та лекційних заняттях, пакети тестових завдань, ситуаційні
завдання з дисципліни, пакети завдань для модульних контрольних робіт, пакет
завдань для комплексної контрольної роботи з дисципліни.

