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ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

Актуальність статті обумовлюється 
тим, що процеси державотворення в 
Україні вимагають значного підвищення 
ролі й ефективності діяльності депута-
тів місцевих рад – представників інтере-
сів територіальної громади та виборців 
свого виборчого округу. У ст. 2 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих 
рад» зазначено, що депутат зобов’я-
заний виражати й захищати інтереси 
відповідної територіальної громади та її 
частини – виборців свого виборчого ок-
ругу, виконувати їх доручення в межах 
своїх повноважень, наданих законом, 
брати активну участь у здійсненні міс-
цевого самоврядування [1].

Питання організації роботи депу-
татів місцевих рад, удосконалення 
форм їх діяльності відіграють певну 
роль у науці муніципального права. 
Дослідженню цих проблем присвяти-
ли свої роботи вітчизняні й зарубіжні 
науковці Ю.Ю. Бальцій, О.В. Батанов,  
А.А. Безуглов, Р.Г. Бондар, Г.В. Задо-
рожна, В.В. Кравченко, Л.Л. Лабен-
ська, П.М. Любченко, Б.А. Пережняк, 
Н.Л. Пешин, М.В. Пітцик, С.Г. Серьо-
гіна, Ю.М. Тодика, О.В. Чернецька,  
Я.Г. Ярматов та інші.

Проте тема функціональної резуль-
тативності, взаємодії, взаємозалеж-
ності організаційно-правових форм 
реалізації депутатів місцевих рад, їх 
функцій і повноважень, незважаючи на 
певні дослідження, не знайшла достат-
ньої наукової розробки, що й обумови-
ло актуальність нашої розвідки.

Мета статті – розглянути сучасний 
стан організаційно-масової роботи де-
путатів місцевих рад та перспективи їх 
удосконалення.

Під формами діяльності депутатів 
місцевих рад слід розуміти конкретні 
організаційно-правові дії, за допомогою 
яких депутати реалізують свої функції 
й повноваження [2, с. 99].

С.Г. Серьогіна всю сукупність орга-
нізаційних форм діяльності депутатів 
місцевих рад умовно поділяє на такі 
групи: сесійні та позасесійні, індивіду-
альні та колективні, правові та органі-
заційні, форми роботи в місцевій раді 
та поза її межами тощо [3, с. 327].

Організаційно-правові форми діяль-
ності депутатів місцевих рад визнача-
ються нормативно-правовими актами, 
зокрема Законом України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» та За-
коном України «Про статус депутатів 
місцевих рад», а також регламентами 
й іншими актами, що приймаються 
представницькими органами місцевого 
самоврядування.

Організаційно-правові форми здійс-
нення депутатами функцій і повно-
важень визначатимуться насамперед 
напрямами депутатської діяльності, 
зокрема у виборчому окрузі та в пред-
ставницькому органі місцевого само-
врядування, до якого депутата обрано.

Діяльність депутата місцевої ради 
може відбуватися як в індивідуальних, 
так і в колективних формах. Колек-
тивні форми депутатської діяльності 
притаманні роботі депутата в представ-
ницькому органі, зокрема під час сесій, 
у постійних і тимчасових комісіях, а та-
кож у депутатських групах і фракціях. 
Однак за загальної позитивної оцінки 
колективних форм депутатської діяль-
ності перевага має надаватися індиві-
дуальним формам.
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Можна виділити такі організаційні 
форми діяльності депутата у виборчо-
му окрузі: розгляд скарг, заяв і про-
позицій, прийом громадян, вивчення 
громадської думки, звітування перед 
виборцями за свою діяльність.

Для здійснення депутатських по-
вноважень у виборчому окрузі зако-
нодавством передбачається створення 
депутатських груп. Депутатські групи 
можуть створюватися за єдністю тери-
торії, спільністю проблем тощо.

Організаційні форми діяльності депу-
тата у виборчому окрузі безпосередньо 
з населенням повинні не лише забезпе-
чувати законні інтереси громадян, а й 
допомагати громадянам у реалізації їх 
прав та обов’язків, інформувати насе-
лення про різноманітні політичні, еко-
номічні й інші події державного рівня 
тощо. Організаційно-правовими форма-
ми здійснення функцій і повноважень 
депутата у виборчому окрузі є такі: 
прийом виборців; регулярні зустрічі де-
путатів із виборцями, інформування їх 
про діяльність представницького орга-
ну місцевого самоврядування в цілому; 
доручення виборців своєму представ-
нику; контроль за діяльністю депутата 
з боку виборців, а саме обов’язок депу-
тата звітувати у виборчому окрузі про 
свою діяльність.

Важливою формою діяльності де-
путата є безпосередня його робота в 
представницькому органі місцевого са-
моврядування.

Слід погодитися з О.В. Чернецькою, 
яка виділяє такі організаційно-правові 
форми діяльності депутата в представ-
ницькому органі: участь у засіданні 
місцевої ради, участь у роботі постій-
них комісій, звернення з депутатським 
запитом, участь у роботі депутатських 
груп і фракцій тощо [4, с. 98].

Основною формою діяльності місце-
вої ради є сесія та засідання.

Ефективність сесійної діяльності 
депутатів місцевих рад багато в чому 
залежить від того, наскільки глибоко 
й професійно підготовлено проекти 
рішень та інших нормативних актів, 
наскільки вчасно їх доведено до відо-

ма депутатів, наскільки сприятливу ат-
мосферу для ділового й вільного обго-
ворення винесених питань створено на 
сесії, а також можливість опонувати, 
пропонувати альтернативні рішення, 
виступати із запитами тощо.

Обговорення питань, винесених на 
сесійний розгляд, завершується при-
йняттям рішення в колегіальному по-
рядку. Під час засідань депутат має 
право висловлювати свою думку та 
наділяється правом ухвального голосу 
щодо всіх питань, які розглядаються 
безпосередньо радою.

На засіданнях місцевої ради вирі-
шуються важливі питання життєдіяль-
ності територіальної громади. Оскільки 
депутат є повноважним представником 
населення, він зобов’язаний бути при-
сутнім на засіданнях ради. У ст. 20 
Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» закріплюється прямий 
обов’язок депутата – брати участь у 
роботі представницького органу міс-
цевого самоврядування: «Депутат зо-
бов’язаний бути присутнім на пленар-
них засіданнях ради». Адже місцева 
рада – це представницький орган те-
риторіальної громади, і щоб у рішеннях 
ради відображалася воля й інтереси ви-
борців, необхідна присутність на сесії 
всіх або більшості депутатів, обраних 
до ради.

Обов’язок депутата бути присутнім 
на засіданні представницького органу 
та брати активну участь у його діяль-
ності безпосередньо пов’язаний із про-
блемами депутатської етики й культури 
в цілому. Депутат місцевої ради під час 
здійснення своїх функцій і повноважень 
зобов’язаний дотримуватися загальное-
тичних норм і правил поведінки. Такі 
приписи містяться в ст. 8 Закону Укра-
їни «Про статус депутатів місцевих 
рад». Зокрема, депутат повинен не до-
пускати образливих висловлювань, не 
використовувати в публічних виступах 
недостовірні або неперевірені відомості 
щодо органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян, підприємств, установ та ор-
ганізацій, їх керівників та інших поса-
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дових чи службових осіб, депутатських 
груп, фракцій, окремих депутатів міс-
цевих рад.

Серед найважливіших правомочно-
стей, які депутат реалізує на сесії ради, 
В.В. Кравченко та М.В. Пітцик виділя-
ють депутатський запит [5, с. 27].

Депутатський запит – це організа-
ційне звернення депутата чи групи де-
путатів до відповідних державних і по-
садових осіб, у якому міститься вимога 
надати раді відповідь із певного питан-
ня. Депутатський запит – це форма 
контролю за діяльністю державних та 
інших органів та організацій, що здійс-
нюється на сесіях ради.

Відповідно до ст. 21 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад» 
депутатський запит – це підтримана 
радою вимога депутата місцевої ради 
до посадових осіб ради та її органів, 
сільського, селищного, міського голо-
ви, керівників підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми 
власності, які розташовуються або за-
реєстровані на відповідній території, а 
депутата міської ради (міста обласно-
го значення), районної, обласної ради 
– також до голови місцевої державної 
адміністрації, його заступників, керів-
ників відділів та управлінь із питань, 
віднесених до відання ради.

Депутатський запит являє собою 
одну з організаційно-правових форм 
реалізації функцій і повноважень. Крім 
того, право депутатського запиту може 
реалізуватися як індивідуально депу-
татом, так і групою депутатів, тобто в 
колективній формі звернення.

Депутатський запит – це індивіду-
альне чи колективне письмове звернен-
ня депутатів, яке заявляється на сесії 
до органів і посадових осіб державної 
влади й місцевого самоврядування, а 
також керівників підприємств, уста-
нов та організацій незалежно від форм 
власності, розташованих на відповідній 
території, з найбільш важливих та ак-
туальних питань місцевого значення, 
визнаних депутатським запитом шля-
хом голосування представницьким ор-
ганом місцевого самоврядування.

Діяльність депутата в місцевій раді 
не може обмежуватися лише пленар-
ними (загальними) засіданнями сесії. 
Як правило, кожний депутат ради зо-
бов’язаний входити до складу однієї з 
постійних комісій.

Постійні комісії – це колегіальні, 
виборні, допоміжні органи рад, утво-
рені у встановленому законодавством 
порядку та наділені відповідними влад-
ними повноваженнями й засобами, не-
обхідними для здійснення властивих їм 
функцій. Формування та функціонуван-
ня постійних комісій рад здійснюється 
найбільш активно й результативно на 
рівні сільської, селищної чи міської рад, 
оскільки члени постійних комісій ма-
ють об’єктивні умови тісного співробіт-
ництва з територіальними громадами, 
що цілком відповідає самій ідеї побудо-
ви місцевого самоврядування. Постійні 
комісії місцевої ради є однією з важли-
вих організаційно-правових форм депу-
татської діяльності [6, с. 16–17].

Функції, функціональна спрямова-
ність і права постійних комісій закрі-
плюються в положеннях про постійні 
комісії відповідних рад [7].

Незважаючи на те, що основними 
організаційно-правовими формами ді-
яльності депутатів у представницькому 
органі є сесії, засідання, участь у роботі 
постійних комісій, законодавством пе-
редбачені також інші колективні форми 
роботи депутатів, зокрема участь у ро-
боті депутатських груп і депутатських 
фракцій. Законодавством не передбача-
ється детальна регламентація названих 
інститутів, однак на практиці вони ма-
ють неабияке значення.

Діяльність представницького органу 
місцевого самоврядування базується 
на началах самоврядування й самоор-
ганізації, що у свою чергу означає, що 
депутати мають самі визначати форми 
депутатських об’єднань усередині ради. 
Такими формами діяльності депутатів 
можуть бути депутатські групи та де-
путатські фракції.

Так, ст. 8 Регламенту Миколаївської 
міської ради VI скликання закріпила, 
що депутатські фракції міської ради 
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формуються на партійній основі депу-
татами міської ради із чисельністю не 
менше 5 депутатів міської ради. Полі-
тична партія має право формувати в 
міській раді лише одну фракцію. Поря-
док вступу до фракції та виходу з неї 
визначається самою фракцією. Депутат 
може входити до складу лише однієї 
фракції. Депутати міської ради об’єд-
нуються в депутатські групи за спіль-
ністю проблем, які вони вирішують, 
для спільної роботи щодо здійснення 
депутатських повноважень у виборчих 
округах, за єдністю території їх вибор-
чих округів або іншими неполітичними 
ознаками. Вони не можуть використо-
вувати у своїй назві назви політичних 
партій, зареєстрованих на території 
України. Депутатська фракція (група) 
може створюватися в будь-який час 
протягом строку повноважень міської 
ради конкретного скликання за рішен-
ням зборів депутатів міської ради, які 
виявили бажання увійти до її складу. 
Фракція – група членів тієї чи іншої 
партії в парламенті, громадській орга-
нізації, відокремлене угрупування все-
редині конкретної партії. Депутатські 
фракції – форма організації діяльності 
депутатів-членів однієї політичної пар-
тії, що утворюється за нормами спеці-
ального закону або парламентського 
регламенту. Депутатська група – об’єд-
нання депутатів, які не входять до пар-
ламентських фракцій [8].

Депутати регулярно звітують перед 
виборцями у виборчих округах. Вони 
зустрічаються з виборцями за місцем 
проживання, у трудових колективах, 
центрах дозвілля, інформують населен-
ня про свою роботу через засоби ма-
сової інформації (радіо, пресу, місцеве 
телебачення) [9, с. 341].

Організаційно-правові форми здійс-
нення депутатами місцевих рад функ-
цій і повноважень є тісно взаємопов’я-
заними та водночас не втрачають своєї 
самостійності. Їх удосконалення від-
бувається шляхом виникнення нових 
форм діяльності, надання нового змісту 
вже відомим організаційно-правовим 
формам. Доцільно було б законодавчо 

передбачити здійснення повноважень 
на постійній основі голови постійної 
комісії. Постійні комісії наділяються 
значними повноваженнями та викону-
ють певні функції. Обсяг повноважень 
голови комісії є досить значним, від 
ефективної реалізації цих повноважень 
залежатиме результативність діяльно-
сті постійної комісії та представницько-
го органу в цілому [10, с. 99].

Сучасний стан характеризується 
створенням і впровадженням іннова-
цій в організаційно-правовому забезпе-
ченні діяльності депутатів. Розділ IV 
Статуту територіальної громади міста 
Одеси передбачає такі форми безпосе-
редньої участі членів міської громади 
та інститутів громадянського суспіль-
ства в здійсненні міського самовря-
дування: вибори й місцевий референ-
дум, місцеві ініціативи, громадські 
слухання, організацію та підготовку 
загальних зборів громадян за місцем 
проживання, звітування про свою ді-
яльність на відкритих зустрічах із чле-
нами міської громади, консультації з 
громадськістю з питань місцевого са-
моврядування шляхом взаємодії через 
консультативні ради, робочі групи та 
інші консультативні форми [11].

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
Одеська міська рада з метою оператив-
ного вирішення питань соціально-еко-
номічного характеру безпосередньо за 
ініціативою та під контролем депутатів 
міської ради Рішенням Одеської міської 
ради від 26.01.2007 р. затвердила По-
ложення про депутатський фонд Одесь-
кої міської ради.

Депутатський фонд Одеської місь-
кої ради – це частина коштів бюджету 
міста Одеси, спрямована на вирішення 
поточних питань соціально-економічно-
го розвитку, територіальних засад мі-
ста Одеси безпосередньо за ініціативою 
та під контролем депутатів Одеської 
міської ради. Депутатський фонд ство-
рюється з метою оперативного вирі-
шення питань соціально-економічного 
характеру й більш ефективного вико-
ристання бюджетних коштів.
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Підводячи підсумки, слід зазначи-
ти, що депутат місцевої ради організує 
свою діяльність самостійно з ураху-
ванням загальнодержавних інтересів, 
наказів виборців, звернень громадян, 
планів роботи місцевої ради та її ор-
ганів, заходів, що проводяться на те-
риторії ради, виборчого округу, своєї 
програми депутатської діяльності, про-
блем, які потребують уваги депутата, 
його особистих планів і можливостей. 
Депутат є вільним у виборі конкретних 
форм і методів депутатської діяльності 
за умови їх відповідності закону. Ради 
та їх органи не мають права змінювати 
межі й характер депутатської діяльно-
сті, встановлені законом. Важливе зна-
чення має навчання депутата практиці 
депутатської діяльності з метою виро-
блення науково обґрунтованих реко-
мендацій щодо вдосконалення форм і 
методів їх роботи.

Ключові слова: місцеве самовря-
дування, статус депутата місцевої ради, 
організаційно-правові форми діяльності 
депутатів місцевих рад.

Статтю присвячено досліджен-
ню основних організаційно-правових 
форм діяльності депутатів місцевих 
рад. Проаналізовано колективні й 
індивідуальні форми діяльності де-
путатів місцевих рад як на сесіях, 
постійних комісіях місцевих рад, 
так і серед виборців свого виборчого 
округу; запропоновано шляхи їх удо-
сконалення.

Статья посвящена исследованию 
основных организационно-правовых 
форм деятельности депутатов 
местных советов. Проанализиро-
ваны коллективные и индивидуаль-
ные формы деятельности депутатов 
местных советов как на сессиях, по-
стоянных комиссиях местных сове-
тов, так и среди избирателей своего 
избирательного округа; предложены 
пути их совершенствования.

The article investigates the basic 
organizational and legal forms of 
activity of deputies of local councils. 

The collective and individual forms of 
activity of deputies of local councils on 
the sessions, standing committees of 
local councils as well as among voters 
of his constituency are analyzed; the 
ways to improve them are suggested.
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