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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРАВА ДОСТУПУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО СЛУЖБИ
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Актуальність теми статті пов’язана з тим, що наразі значна увага приділяється проблемам оптимізації роботи
органів публічної влади, активізується
боротьба з корупцією. Усе це зайняло
чільне місце в передвиборних програмах кандидатів та політичних партій,
що брали участь у виборах до Верховної Ради. Шляхи розв’язання відповідних проблем будуть закріплені й у
коаліційній угоді між політичними партіями, що за підсумками виборів увійшли до парламенту України.
Безперечно, нагальним є прийняття
в новій редакції Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування». У його чинній редакції вагому
роль мають гарантії, що надаються громадянам України, які реалізують своє
суб’єктивне право доступу до служби
в органах місцевого самоврядування.
Проте в чинному законі найбільше уваги приділено такому виду гарантій, як
нормативні. Відповідно, важливим науковим завданням є напрацювання доктринальних пропозицій у цій сфері.
Над проблематикою гарантій прав людини в цілому та права доступу громадян
України до служби в органах місцевого
самоврядування (далі – права ДГСОМС)
працювали такі вчені, як В.І. Брудний,
А.С. Крупнік, Н.В. Мішина, О.С. Орловський, Б.А. Пережняк, О.О. Чуб та інші.
Проте вони не надавали ані дефініції,
ані аналізу видів організаційних гарантій
конституційного права ДГОМС.
Метою статті є аналіз різних видів
організаційних гарантій конституційного права доступу громадян до служби
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в органах місцевого самоврядування та
формулювання дефініції цього терміну.
На нашу думку, стосовно конституційного права ДГСОМС, організаційні
гарантії полягають у тому, що функціонування органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо
створює належні умови для участі громадян України в здійсненні місцевого
самоврядування. Фактично організаційні гарантії – це соціально-економічні, духовні та політичні гарантії прав та
свобод людини й громадянина.
Організаційні гарантії конституційного права ДГСОМС, так само як
і організаційні гарантії прав і свобод
особистості, доцільно класифікувати на
соціально-економічні гарантії конституційного права ДГСОМС, політичні гарантії конституційного права ДГСОМС,
духовні гарантії конституційного права
ДГСОМС.
Соціально-економічні гарантії конституційного права ДГСОМС доцільно розглянути як тісно пов’язані між
собою економічні та соціальні гарантії.
Ці гарантії часто іменують «матеріальними».
Економічні гарантії прав і свобод
особистості являють собою ефективно функціонуючу ринкову економіку
з помірним державним втручанням, а
також визнання та рівний захист усіх
форм власності, непорушність та високий рівень поваги до приватної власності, можливість її використання з
метою, що не протирічить інтересам
суспільства, держави та людей, у тому
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числі для підприємницької діяльності.
Серед економічних гарантій прав і свобод особистості найважливіша економічна гарантія конституційного права
ДГСОМС – це стабільність національної економіки.
На нашу думку, до економічних
гарантій досліджуваного права також
доцільно віднести постійний зріст національного добробуту. Це позитивно
відображується на гарантуванні реалізації конституційного права ДГСОМС.
Адже в такому разі органи публічної
влади матимуть значні матеріальні ресурси, які неодмінно спрямовуватимуть
на локальний рівень. Слід також сказати про значну роль органів місцевого
самоврядування в цих процесах: їхній
вплив на розвиток національної економіки став можливим унаслідок демократичних процесів децентралізації
публічної влади.
Незважаючи на те, що досліджувана
група гарантій має назву «соціально-економічні», первинними в ній є економічні гарантії, з яких постають гарантії
соціальні.
До соціальних гарантій прав і свобод особистості традиційно відносять
ті з гарантій, які стосуються права на
працю та тісно пов’язаних із ним прав
(наприклад, право на вибір професії,
право на отримання професійної освіти та підвищення кваліфікації, права
на винагороду за власну працю тощо).
Для цього в кожній державі розробляються та впроваджуються соціальні
стандарти, відповідно до яких громадянам забезпечується певний рівень заробітної плати (з урахуванням розміру
мінімальної заробітної плати), пенсії
(з урахуванням розміру мінімальної
пенсії) тощо.
Соціальні гарантії конституційного права доступу до служби в органах
місцевого самоврядування пов’язані з
практичною реалізацією норми Основного Закону України, що проголошує
державу Україна соціальною. Це забезпечує єдність соціально-економічного
простору та спрямованість політики
держави в цій сфері. Рівень та ефек-

тивність соціальних гарантій досліджуваного права прямо залежать від
його економічних гарантій. Адже саме
належний рівень національного добробуту забезпечує високий рівень оплати праці та розвинену низку програм
соціального захисту. Більшість соціальних гарантій конституційного права
ДГСОМС використовуються для гарантування таких соціальних прав, як право на працю (його громадяни України
реалізують одночасно з аналізованим
правом), право на заробітну плату, не
нижчу за мінімальну, на соціальне забезпечення, на підвищення свого освітнього рівня.
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» приділяє значну увагу соціальним гарантіям
тих громадян, які реалізують (або реалізовували в минулому) своє конституційне право доступу до служби
в органах місцевого самоврядування,
працюючи на відповідних посадах. Що
ж до аналізованого права, то його найбільш вагомою соціальною гарантією є
належний рівень матеріального та соціально-побутового забезпечення службових осіб місцевого самоврядування,
який буде служити одним зі складових
мотивації для того, щоб реалізувати
відповідне суб’єктивне право.
Отже, передбачені в чинному законодавстві нормативні гарантії для
службовців органів місцевого самоврядування є організаційними гарантіями
соціального характеру щодо конституційного права ДГСОМС. Так, у Законі
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» відповідним питанням приділено Розділ V, що складається зі ст. 21 «Оплата праці, відпустки
та пенсійне забезпечення» та ст. 22
«Обчислення стажу служби в органах
місцевого самоврядування».
Політичні гарантії конституційного
права доступу до служби в органах місцевого самоврядування базуються на
таких принципах сучасного українського конституціоналізму, як народовладдя, демократизм та поділ публічної влади на державну та самоврядну (місцеве
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самоврядування). Найбільш важливим
є саме останній принцип.
Досліджуючи політичні гарантії конституційного права ДГСОМС, доцільно розглянути й органи, які в Україні
належать до органів місцевого самоврядування. Відповідні норми будуть
належати до організаційних гарантій
аналізованого права, тому що містять
перелік органів, у яких громадяни
України можуть реалізувати належне
їм право доступу до служби в органах
місцевого самоврядування.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» в ст. 5 передбачає: «1. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної,
міської ради; районні та обласні ради,
що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
органи самоорганізації населення. 2. У
містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або
міської ради відповідно до цього Закону
можуть утворюватися районні в місті
ради. Районні в містах ради утворюють
свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою
її виконавчого комітету» [1].
Зрозуміло, що не є органом місцевого самоврядування територіальна
громада. Конституція України визначає
її як «жителів села чи добровільного
об’єднання у сільську громаду жителів
кількох сіл, селища та міста» [2].
Безперечно, політичні посади та
адміністративні посади існують у місцевих радах, а також у виконавчих
органах сільських, селищних, міських,
районних у містах рад. Стосовно сільського, селищного, міського голови
вище було зазначено, що він є посадовою особою територіальної громади,
яка обіймає політичну посаду на службі в органах місцевого самоврядування.
Стосовно органів самоорганізації
населення виникає питання, чи є вони
органами місцевого самоврядування,
а якщо так – чи є члени органів са-
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моорганізації населення службовцями
та/або посадовими особами органів
місцевого самоврядування? Для знаходження відповіді на це питання треба
приділити увагу природі цих органів
та вивченню вимог до осіб, які можуть
займати посади голови, заступника голови та секретаря органу самоорганізації населення. У Законі України «Про
органи самоорганізації населення»
стосовно персонального складу цих
органів тільки один раз вживається
словосполучення «посадові особи», а
словосполучення «член органу самоорганізації населення» – приблизно 10
разів [3]. Це надає підстави вважати,
що орган самоорганізації населення не
має у своєму складі посадових осіб у
тому розумінні, яке закладено в Законі
України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Безпосередньо членам органів самоорганізації населення в законі присвячено ст. 21, відповідно до норм
якої вони виконують свої обов’язки на
громадських засадах, але за рішенням
зборів (конференції) жителів за місцем
проживання керівник органу самоорганізації населення (його повноваження
містить ст. 22) та секретар органу самоорганізації населення (його повноваження містить ст. 23) можуть працювати на постійній основі з оплатою
їх праці за рахунок коштів, переданих
органу самоорганізації населення.
Нині час законодавство про матеріальну та фінансову основу діяльності органів самоорганізації населення
є недосконалим у частині можливості
залучення благодійницьких внесків, отримання органами самоорганізації населення доходів від власної діяльності.
Фактично єдиним джерелом коштів органів самоорганізації населення є кошти бюджетів місцевого самоврядування
(відповідно до Бюджетного кодексу
України до них належать бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань,
селищ, міст (у тому числі районів у містах) [4]).
Що ж до природи органів самоорганізації населення, то Закон України
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«Про місцеве самоврядування в Україні» визначає ці органи як «…представницькі органи, що створюються
частиною жителів, які тимчасово або
постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста»
[1]. Закон України «Про органи самоорганізації населення» визначає органи
самоорганізації населення як «…представницькі органи, що створюються
жителями, які на законних підставах
проживають на території села, селища,
міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом» [3].
Отже, органи самоорганізації населення є представницькими органами.
Однак аналіз ст. 1 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» надає підстави стверджувати, що їх
не можна вважати представницькими
органами місцевого самоврядування.
Згадана стаття надає таке визначення
терміну «представницький орган місцевого самоврядування» (виборний орган
(рада), який складається з депутатів і
відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади й приймати від її імені
рішення» [1]) і, як видно, конкретизує,
що представницькими органами місцевого самоврядування є місцеві ради.
Такої точки зору дотримуються також
і дослідники органів самоорганізації
населення в Україні (В.І. Брудний і
А.С. Крупник [5], Н.В. Мішина [6, с. 81],
О.С. Орловський [7, с. 4–5] та ін.).
На підставі цього робиться висновок
про те, що члени органів самоорганізації населення, до яких законодавство
відносить голову органу самоорганізації населення, секретаря органу самоорганізації населення та інших членів,
не є посадовими особами органів місцевого самоврядування.
Таким чином, громадяни України
не можуть реалізувати ані своє конституційне право бути обраними до
органів місцевого самоврядування, ані
своє конституційне право доступу до
служби в органах місцевого самоврядування, працюючи в органах самоорганізації населення. На нашу думку,

Закон України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» не поширює свою дію на членів органів самоорганізації населення.
Наступним видом організаційних
гарантій прав і свобод особистості є
ідеологічні гарантії. До них традиційно
відносять ідеологічну різноманітність,
заборону релігійної ворожнечі, відділення релігії від держави тощо. Інколи
автори розуміють ідеологічні гарантії
більш широко. Так, досліджуючи конституційне право громадян на участь
в управлінні державними справами,
О.О. Чуб запропонувала виокремлювати такі його ідеологічні гарантії, як «наявність загальнодержавної правової ідеології, що консолідувала б суспільство
на демократичних засадах, загальна політична й правова культура (яка може
сформуватися лише в умовах тривалого демократичного правління), громадська свідомість і політична освіченість
громадян, юридична грамотність населення, підвищення рівня суспільної та
індивідуальної правосвідомості, ідеологічна багатоманітність, морально-психологічний клімат у суспільстві, досягнення юридичної науки, інформаційна
політика держави, почуття громадянської відповідальності в людей, налаштованість громадян на використання
інститутів політичної участі, розвиток
почуття соціальної солідарності, причетності до загальних справ, розуміння
того, як працює демократична система,
зв’язування власних інтересів із публічними тощо» [8, с. 162–164].
На нашу думку, О.О. Чуб розглядає ідеологічні гарантії надзвичайно
широко. Наприклад, загальна політична культура – це скоріше політична,
ніж ідеологічна гарантія, так само як
і інформаційна політика держави. Розвиток почуття соціальної солідарності
доцільно розглядати як соціально-економічну гарантію. Навряд чи мають також відношення до ідеологічних гарантій юридична грамотність населення,
його правосвідомість.
Більш доцільним під час виокремлення прикладів таких гарантій було
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б виходити з лексичного значення
терміна «ідеологія», у якому поєднано
два грецьких слова «ідея» (поняття) та
«логос» (вчення). Отже, ідеологія – це
система ідей, підходів, що обґрунтовують ставлення людей один до одного
та до суспільства. Таким чином, гарантії, що належать до аналізованої групи,
пов’язані з реалізацією права на свободу совісті та з дотриманням етичних
(моральних) норм.
Важливим із точки зору розгляду
етичних гарантій цього суб’єктивного
права є те, що 17 травня 2012 р. було
прийнято Закон України «Про правила етичної поведінки». Стаття 2 цього
закону передбачає, що він поширюється на низку посадових осіб органів
публічної влади, у тому числі на депутатів місцевих рад, на посадових осіб
органів місцевого самоврядування [9].
У зв’язку із цим до Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» було внесено доповнення:
додано ст. 12-1 «Врегулювання конфлікту інтересів» [10].
Однак, на нашу думку, етичним питанням доцільно приділяти увагу ще
на етапі доступу до служби в органах
місцевого самоврядування, а не тільки після того, як громадянин уже став
посадовою особою місцевого самоврядування. Отже, найважливішою ідеологічною гарантією конституційного
права ДГСОМС наразі є рівність доступу громадян до цієї служби незалежно
від релігійних та інших переконань. А
високий рівень етичних вимог, що висуваються до посадових осіб органів
місцевого самоврядування, робить нагальним розробку методів, які дозволяли б на етапі кадрового відбору оцінити
морально-етичні якості претендентів на
відповідні посади.
Таким чином, організаційні гарантії
конституційного права доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування – це закріплена в джерелах права система умов та засобів
соціально-економічного,
політичного
та ідеологічного характеру, які безпосередньо не спрямовані на реалізацію,
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охорону та захист цього права, але
сприяють їм. Перспективи подальших
досліджень вбачаються в розгляді нормативних гарантій конституційного
права доступу громадян до служби в
органах місцевого самоврядування.
Ключові слова: право доступу
громадян України до служби в органах місцевого самоврядування, гарантії прав людини, організаційні гарантії
конституційного права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.
У статті розглянуто організаційні гарантії конституційного права
доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування, надано їхнє визначення. Для
всебічного розкриття їхньої сутності приділено увагу таким видам, як
економічні, соціальні, політичні та
ідеологічні гарантії.
В статье рассмотрены организационные гарантии конституционного права доступа граждан Украины
к службе в органах местного самоуправления, дано их определение. Для
всестороннего раскрытия их сущности уделено внимание таким их видам, как экономические, социальные,
политические и идеологические гарантии.
The article covers the definition and
types of the organizational guarantees
of the constitutional right of Ukrainian
citizens’ for the municipal service. The
author proposes to distinguish such
types of these guarantees as economical, social, political and ideological
organizational guarantees.
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