
№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надається 

суб’єктом місцевого само-

врядування  

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місцево-

го самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територіальна гро-

мада, в тому числі 

громадяни, виборці,  

громадські органі-

зації 

Стаття 38. Конституції 

України  

Громадяни мають право 

брати  участь  в  управлінні 

державними справами, у 

всеукраїнському та  місце-

вих  референдумах, вільно 

обирати і бути  обраними  

до  органів  державної  вла-

ди  та органів місцевого са-

моврядування. 

Стаття 1 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

Територіальна громада   -   

жителі,    об'єднані    постій-

ним проживанням  у  межах  

села,  селища,  міста,  що  є  

самостійними адміністрати-

вно - територіальними   

одиницями,    або    доброві-

льне об'єднання  жителів кі-

лькох сіл,  що мають єдиний 

адміністративний центр; 

 

Стаття  40.  Конституції 

України 

Усі  мають  право  направ-

ляти  індивідуальні  чи ко-

лективні письмові звернення 

або особисто звертатися  до  

органів державної влади, ор-

ганів місцевого самовряду-

вання та  посадових  і служ-

бових осіб цих органів, що 

зобов'язані розглянути звер-

нення  і дати обґрунтова-

ну відповідь у встановлений 

законом строк. 

Стаття 8 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

1. Загальні збори громадян 

за місцем проживання є  фо-

рмою  їх безпосередньої 

участі у вирішенні питань 

місцевого значення. 

2. Рішення  загальних  збо-

рів  громадян враховуються 

органами місцевого самов-

рядування в їх діяльності  

Стаття 9 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

3. Місцева   ініціатива,   

внесена   на   розгляд   ради    

у встановленому   порядку,   

підлягає   обов'язковому   

розгляду  на відкритому за-

сіданні ради за участю чле-

нів  ініціативної  групи  з 

питань місцевої ініціативи. 

 

Стаття 16. ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

1. Депутат місцевої ради пе-

ріодично, але не рідше од-

ного разу на  рік,  зобов'яза-

ний  звітувати  про свою ро-

боту перед виборцями від-

повідного  виборчого  окру-

гу,   об'єднаннями   грома-

дян.   Рада визначає  орієн-

товні  строки  проведення 

звітів депутатів місцевої 

ради перед виборцями. 

4. Депутат місцевої ради не 

пізніш, як за сім днів  пові-

домляє виборців  про  час  і  

місце проведення звіту че-

рез місцеві засоби масової 

інформації або в інший спо-

сіб. 

Стаття 18. ЗУ “Про орга-

ни самоорганізації насе-

лення” 

3. Громадяни,  які  прожи-

вають  на   території   дії   

органу самоорганізації   на-

селення,   мають   право  

знайомитися  з  його рішен-

нями,  а також отримувати 

засвідчені секретарем цього  

органу копії рішень, прийн-

ятих органом самоорганіза-

ції 

Таблиця  2 

 

 

Додаток 2 



 

№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надається 

суб’єктом місцевого само-

врядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місцево-

го самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територіальна гро-

мада, в тому числі 

громадяни, виборці, 

громадські органі-

зації 

 (продовження) 

 

Стаття 9 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

1. Члени  територіальної  

громади  мають   право   

ініціювати розгляд у раді (в 

порядку місцевої ініціати-

ви) будь-якого питання, ві-

днесеного до відання місце-

вого самоврядування  

Стаття 16. ЗУ “Про органи 

самоорганізації населення” 

 3. Звіт   депутата   місцевої  

ради  може  бути  проведено  

в будь-який час на вимогу  

зборів  виборців  за  місцем  

проживання, 

трудової діяльності або на-

вчання,  а також органів са-

моорганізації населення. 

Стаття 75 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

2. Територіальна громада  у  

будь-який  час  може  дост-

роково припинити   повно-

важення   органів  та  поса-

дових  осіб  місцевого само-

врядування,  якщо  вони  

порушують Конституцію   

або   закони України,  обме-

жують  права  і  свободи  

громадян,  не забезпечують 

здійснення наданих їм зако-

ном повноважень 

 

Стаття 17 ЗУ “Про органи 

самоорганізації населен-

ня” 

1. Виборці  можуть  давати  

своєму  депутатові  місцевої 

ради доручення на зборах 

під час його звітів чи зустрі-

чей з питань,  що виплива-

ють    з    потреб   відповід-

ного   виборчого   округу   

чи територіальної громади в 

цілому. 

 

  



 

№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого самов-

рядування 

Визначення поняття, 

правовий статус 

Інформація, яка надаєть-

ся суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцево-

го самоврядування 

Звітність суб’єкта місце-

вого самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутати місцевих рад 

 

Стаття 2 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

1. Депутат сільської,  се-

лищної,  міської,  районної 

у місті, районної,   облас-

ної   ради  (далі  -  депутат  

місцевої  ради)  є предста-

вником інтересів територі-

альної громади села, сели-

ща, міста чи   їх   громад,   

який   відповідно   до   

Конституції   України і За-

кону України  "Про  вибо-

ри  депутатів  місцевих рад 

та сільських, селищних, 

міських голів"  обирається 

на основі загального, рів-

ного, прямого  виборчого   

права   шляхом таємного 

голосування строком на 

чотири роки. 

 

Стаття 10 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

1. У виборчому окрузі де-

путат місцевої ради зобо-

в'язаний: 

2) не рідше одного разу на 

півріччя інформувати ви-

борців  про роботу місце-

вої ради та її органів, про 

виконання планів і про-

грам економічного  і  соці-

ального  розвитку,  інших  

місцевих  програм, місце-

вого бюджету, рішень ради 

і доручень виборців; 

5) визначити і  оприлюд-

нити  дні,  години  та  міс-

це  прийому виборців,  ін-

ших громадян; 

Стаття 16. ЗУ “Про ста-

тус депутатів місцевих 

рад”  

6. Депутат місцевої ради 

інформує раду та її вико-

навчі органи про результа-

ти обговорення його  звіту,  

зауважень  і  пропозицій, 

висловлених  виборцями  

на адресу ради та її орга-

нів,  а також про доручен-

ня,  дані  депутатові  у  

зв'язку   з   його   депутат-

ською 

діяльністю. 
      

 

Стаття 49 ЗУ “Про міс-

цеве самоврядування”  

10. Депутат  має  право  

знайомитися  з будь-якими 

офіційними 

документами,  які зберіга-

ються  у  відповідних  ор-

ганах  місцевого самовря-

дування, та робити випис-

ки, копіювання цих доку-

ментів. 

Стаття 10 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

1. У виборчому окрузі де-

путат місцевої ради зо-

бов'язаний  

4) вивчати громадську ду-

мку;  вивчати потреби  те-

риторіальної 

громади, інформувати про 

них раду та її органи, бра-

ти безпосередню участь у 

їх вирішенні; 

5) вести регулярний, не рі-

дше одного разу 

на місяць,  прийом  вибор-

ців,  розглядати  пропози-

ції,  звернення, заяви і ска-

рги членів територіальної 

громади, вживати заходів 

щодо 

забезпечення їх оператив-

ного вирішення. 

 

Стаття 16. ЗУ “Про ста-

тус депутатів місцевих 

рад”  

1. Депутат місцевої ради 

періодично, але не рідше 

одного разу на  рік,  зобо-

в'язаний  звітувати  про 

свою роботу перед вибор-

цями відповідного  вибор-

чого  округу,   об'єднання-

ми   громадян.   Рада ви-

значає  орієнтовні  строки  

проведення звітів депута-

тів місцевої 

ради перед виборцями. 

2. Звіт депутата місцевої 

ради повинен містити ві-

домості  про його  діяль-

ність  у раді та в її органах,  

до яких його обрано,  а та-

кож про його роботу у ви-

борчому окрузі, про при-

йняті радою та її органами  

рішення,  про  хід  їх вико-

нання,  про особисту 

участь в обговоренні,  

прийнятті та в організації 

виконання рішень ради, її 

органів, а також доручень 

виборців свого виборчого 

округу.     

 8. Звіти і  зустрічі  депута-

тів  місцевої  ради  з  ви-

борцями висвітлюються 

засобами масової інформа-

ції 



 

№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надається 

суб’єктом місцевого само-

врядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місцево-

го самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутати місцевих 

рад (продовження) 

 

 Стаття 10 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

1. У виборчому окрузі депу-

тат місцевої ради зобов'яза-

ний: 

1) підтримувати    зв'язок    з  

виборцями,     відповідною 

територіальною  громадою,  

трудовими  колективами  і  

громадськими організація-

ми,  які висунули його кан-

дидатом у  депутати  місце-

вої ради, а також колекти-

вами інших підприємств, 

установ, організацій, неза-

лежно від форми власності,  

органами місцевого самов-

рядування, місцевими орга-

нами виконавчої влади,  ро-

зташованими на відповідній 

території; 

 

Стаття 14 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

2. Посадові особи місцевих 

органів виконавчої влади,  

органів місцевого   самовря-

дування,   керівники  підп-

риємств,  установ  та органі-

зацій  незалежно  від  форми  

власності,   розташованих   

на території  відповідної  

ради,  на звернення депутата 

місцевої ради 

надають йому довідкові ма-

теріали та іншу інформацію, 

необхідні для здійснення 

депутатських повноважень. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надаєть-

ся суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місце-

вого самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутати місцевих 

рад (продовження) 

 

Стаття 11.  ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

   1. У виборчому окрузі де-

путат місцевої ради має пра-

во: 

     1) офіційно представляти 

виборців свого виборчого  

округу  та інтереси  терито-

ріальної  громади  в  місце-

вих  органах виконавчої вла-

ди,    відповідних    органах     

місцевого     самоврядування, 

підприємствах,   установах  і  

організаціях  незалежно  від  

форми власності з питань,  

що  належать  до  відання  

органів  місцевого самовря-

дування відповідного рівня; 

2. При  здійсненні  депутат-

ських повноважень депутат 

місцевої ради має також пра-

во: 

     1) на депутатське звер-

нення,  депутатський запит, 

депутатське запитання; 

     2) на невідкладний при-

йом; 

     3) вимагати   усунення  

порушень  законності  і  

встановлення 

правового порядку 

Стаття 18 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

2. Депутат місцевої ради 

має право: 

14) оголошувати  на  засі-

даннях  ради  та  її  органів 

тексти 

звернень,  заяв,  пропозицій 

громадян або їх об'єднань,  

якщо вони мають суспільне 

значення; 

3. Депутат  місцевої  ради  

може  передати головую-

чому тексти 

свого   невиголошеного   

виступу,   пропозицій   і   

зауважень   з 

обговорюваного  питання  

для включення до протоко-

лу засідання ради або її ор-

гану, в якому він бере 

участь 

  

 

 

 



№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надається 

суб’єктом місцевого само-

врядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місцево-

го самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутати місцевих 

рад (продовження) 

 

Стаття 49 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

7. Депутат має право звер-

нутися із запитом до керів-

ників ради 

та її органів,  сільського, се-

лищного, міського голови, 

керівників органів,  підпри-

ємств,  установ та організа-

цій незалежно від  форм 

власності,   розташованих   

або   зареєстрованих   на  ві-

дповідній території, а депу-

тат міської (міста обласного 

значення), районної, облас-

ної ради - також до голови 

місцевої державної адмініс-

трації з питань, віднесених 

до відання ради. 

 

Стаття 17 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

8. Депутат  місцевої  ради 

періодично інформує своїх 

виборців 

про результати розгляду ра-

дою та її виконавчими орга-

нами  доручень виборців та 

особисту участь в організа-

ції їх виконання. 

Стаття 18 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

2. Депутат місцевої ради має 

право: 

10) вносити   пропозиції  

про  заслуховування  на  

пленарному 

засіданні ради звіту чи ін-

формації будь-якого органу 

або посадової 

особи, підзвітних  чи підко-

нтрольних раді,  а також з 

питань,  що 

віднесені до компетенції ра-

ди, інших органів і посадо-

вих осіб, які діють на її те-

риторії; 

Стаття 24 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

3. Про  результати  перевір-

ки  та пропозицій щодо них 

депутат місцевої ради допо-

відає раді або її  органу,  за  

дорученням  яких здійсню-

валася перевірка. 

 

     Стаття 35. ЗУ “Про ста-

тус депутатів місцевих 

рад”  

 Відповідна рада та її вико-

навчі органи забезпечують 

депутатів місцевих  рад  

офіційними  виданнями та 

інформаційними матеріала-

ми ради,  організують допо-

могу  їм  з  правових  питань  

депутатської діяльності,  на-

дають можливість депута-

там ознайомитися з рішен-

нями ради та її органів, роз-

порядженнями відповідної 

місцевої державної адмініс-

трації,   актами   підпри-

ємств,   установ  та  органі-

зацій, 

розташованих на відповід-

ній території. 

 

 

 



№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надається 

суб’єктом місцевого само-

врядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місцево-

го самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська, селищна, 

сільська рада 

     Стаття 1 ЗУ “Про міс-

цеве самоврядування”  

представницький орган  мі-

сцевого  самоврядування  -  

виборний орган (рада),  який 

складається з депутатів і ві-

дповідно до закону наділя-

ється правом представляти 

інтереси територіальної 

громади  і приймати від її 

імені рішення; 

Стаття 10 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

     3. Представницькі органи 

місцевого самоврядування,  

сільські, селищні,  міські го-

лови, виконавчі органи міс-

цевого самоврядування ді-

ють  за  принципом  розпо-

ділу  повноважень  у  поряд-

ку  і межах, визначених цим 

та іншими законами. 

 

Стаття 20 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

4. Рада,  до  якої  обрано де-

путата,  на  пленарних  засі-

даннях періодично  інфор-

мує  депутатів  місцевої  ра-

ди  про хід виконання рі-

шень,  прийнятих  радою,  

реалізацію  пропозицій  і   

зауважень, внесених ними,  

а також з інших важливих 

питань діяльності ради та її 

органів. 

Стаття 23 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

2. Рада   та   її  виконавчі  

органи  забезпечують  вико-

нання 

пропозицій і зауважень де-

путатів місцевої ради,  схва-

лених  радою, 

інформують   депутатів  про  

реалізацію  пропозицій  і  

зауважень, 

внесених ними на сесіях 

рад. 

Стаття 26 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

Виключна компетенція сіль-

ських, селищних, міських              

рад: 

9) заслуховування  звіту  

сільського,   селищного, мі-

ського голови про діяльність 

виконавчих органів ради; 

11) заслуховування  звітів  

постійних   комісій,   керів-

ників 

виконавчих органів ради та 

посадових осіб, яких вона 

призначає або 

затверджує; 

12) заслуховування  повідо-

млень  депутатів про роботу 

в раді, 

виконання ними доручень 

ради; 

 

Стаття 17 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

 5. Рада та її  органи  аналі-

зують  доручення  виборців,  

дані 

депутатам  місцевої  ради,  

та з урахуванням матеріаль-

них,  в тому 

числі і фінансових,  можли-

востей приймають відповід-

ні рішення щодо 

їх реалізації. Рішення з цих 

питань доводяться до відома 

депутатів 

місцевої ради та територіа-

льної громади. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надається 

суб’єктом місцевого само-

врядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місцево-

го самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська, селищна, 

сільська рада (про-

довження) 

Стаття 26 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

 Виключна компетенція 

сільських, селищних, місь-

ких              рад: 

7) затвердження плану ро-

боти ради та заслуховування 

звіту про його виконання; 

8) заснування засобів масо-

вої  інформації  відповідної  

ради, 

призначення і звільнення їх  

керівників; 

Стаття 52 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

 3. Сільська,  селищна,  мі-

ська рада може прийняти 

рішення про розмежування 

повноважень між її вико-

навчим  комітетом,  відділа-

ми, управліннями, іншими   

виконавчими  органами  ра-

ди  та  сільським, селищним, 

міським головою в межах 

повноважень, наданих цим 

Законом виконавчим орга-

нам сільських, селищних, 

міських рад. 

 

Стаття 30 ЗУ “Про статус 

депутатів місцевих рад”  

3. Рада та її органи сприя-

ють депутатам  місцевих  

рад  в  їх 

діяльності   шляхом   ство-

рення   відповідних  умов,  

забезпечення 

депутатів   документами,   

довідково-інформаційними   

та    іншими 

матеріалами,  необхідними  

для ефективного здійснення 

депутатських 

повноважень,  організову-

ють  вивчення  депутатами   

місцевих   рад 

законодавства, досвіду ро-

боти рад. 

 

40) заслуховування повідо-

млень керівників органів  

внутрішніх справ  про  їх  

діяльність  щодо  охорони  

громадського порядку на ві-

дповідній  території,  пору-

шення  перед  відповідними   

органами вищого  рівня  пи-

тання  про  звільнення  з  

посади  керівників цих ор-

ганів у разі визнання їх дія-

льності незадовільною; 

 

Стаття 26 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

23) затвердження  місцевого 

бюджету,  внесення змін до 

нього; затвердження звіту 

про виконання відповідного 

бюджету; 

25) утворення  позабюджет-

них цільових (у тому числі 

валютних) коштів,  затвер-

дження положень про ці 

кошти;  затвердження  звітів 

про використання зазначе-

них коштів;      

 

 

 

 



№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надається 

суб’єктом місцевого само-

врядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місцево-

го самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська, селищна, 

сільська рада (про-

довження) 

Стаття 59 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

1. Рада в межах своїх повно-

важень приймає нормативні 

та  інші акти у формі рі-

шень. 
 

5. Рішення   ради  нормати-

вно-правового  характеру  

набирають 

чинності  з  дня  їх  офіцій-

ного  оприлюднення,  якщо   

радою   не 

встановлено більш пізній 

строк введення цих рішень у 

дію. 

 

Стаття 6. ЗУ  

„Про порядок висвітлення 

діяльності органів держа-

вної влади та органів міс-

цевого самоврядування в 

Україні засобами масової   

інформації” Інформаційні 

служби         (інформаційні         

управління, інформаційно-

аналітичні   підрозділи,   

прес-служби,  прес-центри, 

управління   і    центри    

громадських    зв'язків,    

прес-бюро, прес-секретарі  

та  прес-аташе  з  відповід-

ним  апаратом)  органів 

державної влади та  органів  

місцевого   самоврядування  

збирають, аналізують,   об-

робляють  та  оперативно  

надають  інформацію  про 

діяльність  цих  органів  у   

повному   обсязі   засобам   

масової інформації,  крім  

випадків,  передбачених  За-

коном  України  "Про дер-

жавну таємницю" 

  

 



 

№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надається 

суб’єктом місцевого само-

врядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місцево-

го самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський, селищ-

ний, міський голова 

Стаття 12 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

1. Сільський,  селищний,  

міський голова є головною 

посадовою особою   терито-

ріальної  громади  відповід-

но  села  (добровільного 

об'єднання в одну  територі-

альну  громаду  жителів  кі-

лькох  сіл), селища, міста. 

2. Сільський, селищний, мі-

ський голова обирається ві-

дповідною територіальною 

громадою на  основі  зага-

льного,  рівного,  прямого 

виборчого права шляхом та-

ємного голосування строком 

на чотири роки в порядку,  

визначеному законом,  і 

здійснює свої повноваження  

на постійній основі. 

3. Сільський,  селищний,  

міський  голова  очолює  ви-

конавчий комітет відповід-

ної сільської,  селищної, мі-

ської ради, головує на її за-

сіданнях 

Стаття 42 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

3. Сільський, селищний, мі-

ський голова: 

9) забезпечує  підготовку  на  

розгляд  ради проектів про-

грам соціально-

економічного та культурно-

го розвитку, цільових про-

грам з інших  питань самов-

рядування,  місцевого бю-

джету та звіту про його ви-

конання,  рішень ради з ін-

ших питань, що належать до 

її відання; оприлюднює  за-

тверджені  радою  програми,  

бюджет  та звіти про їх ви-

конання; 

 

    Стаття 42 ЗУ “Про мі-

сцеве самоврядування”  

3. Сільський, селищний, мі-

ський голова: 

 17) веде особистий прийом 

громадян; 

 

Стаття 42 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

4. Сільський,   селищний,  

міський  голова  несе  пер-

сональну відповідальність за 

здійснення наданих йому 

законом повноважень. 

 5. При здійсненні наданих  

повноважень  сільський,  се-

лищний, міський голова є 

підзвітним, підконтрольним 

і відповідальним перед те-

риторіальною громадою, ві-

дповідальним - перед відпо-

відною радою, а  з  питань  

здійснення  виконавчими  

органами  ради  повнова-

жень органів  виконавчої  

влади  -  також  підконтро-

льним   відповідним органам 

виконавчої влади. 
 

     . 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, пра-

вовий статус 

Інформація, яка надається 

суб’єктом місцевого само-

врядування 

Інформація, яка отриму-

ється суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта місцево-

го самоврядування  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський, селищ-

ний, міський голова 

(продовження) 

Стаття 42 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

Стаття 42 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування”  

3. Сільський, селищний, мі-

ський голова: 

   2) організує  в  межах,  ви-

значених   цим   Законом,   

роботу відповідної ради та її 

виконавчого комітету; 

 7) здійснює  керівництво  

апаратом  ради  та  її  вико-

навчого комітету; 

 8) скликає  сесії ради,  вно-

сить пропозиції та формує 

порядок денний сесій ради і 

головує на пленарних засі-

даннях ради; 

10) призначає  на  посади  та  

звільняє  з  посад  керівників 

відділів, управлінь та інших 

виконавчих органів ради, 

підприємств, установ  та  

організацій,  що  належать  

до  комунальної власності 

відповідних  територіальних  

громад3. Сільський, селищ-

ний, міський голова: 

16) укладає від імені  тери-

торіальної  громади,  ради  

та  її виконавчого  комітету  

договори  відповідно до за-

конодавства,  а з питань,  ві-

днесених до виключної 

компетенції  ради,  подає  їх  

на затвердження відповідної 

ради; 

 

  6. Сільський,  селищний,  

міський голова не рідше од-

ного разу на рік звітує про 

свою роботу  перед  терито-

ріальною  громадою  на від-

критій  зустрічі  з  громадя-

нами.  На  вимогу не менше 

половини депутатів відпові-

дної ради  сільський,  сели-

щний,  міський  голова зо-

бов'язаний   прозвітувати  

перед  радою  про  роботу  

виконавчих органів ради у 

будь-який визначений ними 

термін 

 



 

№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, 

правовий статус 

Інформація, яка на-

дається суб’єктом мі-

сцевого самовряду-

вання 

Інформація, яка 

отримується 

суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта мі-

сцевого самовряду-

вання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчі органи 

рад 

 

Стаття 11. ЗУ “Про 

місцеве самовряду-

вання  

1. Виконавчими   ор-

ганами   сільських,   

селищних,   міських, 

районних  у  містах  (у  

разі  їх  створення)  

рад  є їх виконавчі ко-

мітети,  відділи, 

управління та інші 

створювані радами ви-

конавчі органи. 

 

Стаття 11. ЗУ “Про 

місцеве самовряду-

вання  

2. Виконавчі органи 

сільських,  селищних, 

міських, районних у 

містах рад є підконт-

рольними і підзвітни-

ми відповідним радам,  

а з питань  здійснення  

делегованих  їм пов-

новажень органів ви-

конавчої влади  -  та-

кож  підконтрольними  

відповідним  органам  

виконавчої влади. 

 

  



 

№ 

п/п 

Суб’єкт місцевого 

самоврядування 

Визначення поняття, 

правовий статус 

Інформація, яка на-

дається суб’єктом мі-

сцевого самовряду-

вання 

Інформація, яка 

отримується 

суб’єктом місцевого 

самоврядування 

Звітність суб’єкта мі-

сцевого самовряду-

вання  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи самооргані-

зації населення 

Стаття 14 ЗУ “Про 

органи самооргані-

зації населення” 

1. Органу  самооргані-

зації  населення  у ме-

жах території його 

діяльності  під  час  

його  утворення   мо-

жуть   надаватися   та-

кі повноваження: 

     3) вносити у вста-

новленому  порядку  

пропозиції  до  прое-

ктів 

місцевих  програм  

соціально-

економічного  і  ку-

льтурного розвитку 

відповідних  адмініст-

ративно-

територіальних  оди-

ниць  та  проектів 

місцевих бюджетів; 

11) розглядати звер-

нення громадян, вести 

прийом громадян; 

Стаття 3 ЗУ “Про 

органи самооргані-

зації населення” 

1. Орган  самооргані-

зації  населення  є  од-

нією з форм участі 

членів територіальних 

громад сіл,  селищ, 

міст, районів у містах 

у вирішенні окремих 

питань місцевого зна-

чення. 

 

Стаття 14 ЗУ “Про 

органи самооргані-

зації населення” 

1. Органу  самооргані-

зації  населення  у ме-

жах території його 

діяльності  під  час  

його  утворення   мо-

жуть   надаватися   та-

кі повноваження: 

 14) інформувати     

громадян     про     дія-

льність    органу 

самоорганізації  насе-

лення,  організовувати  

обговорення  проектів 

його рішень з найваж-

ливіших питань  

Стаття 18. ЗУ “Про 

органи самооргані-

зації населення” 

1. Орган  самооргані-

зації  населення  інфо-

рмує  населення про 

своє місцезнаходжен-

ня, час роботи і при-

йом громадян. 

 Стаття 18. ЗУ “Про 

органи самооргані-

зації населення” 

2. Орган самооргані-

зації населення не рі-

дше  одного  разу  на 

рік  звітує про свою 

діяльність на зборах 

(конференції) жителів 

за 

місцем проживання. 

 

 


