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дітей на вираження своїх поглядів, одна третина з них визнали, що 
батьки порушили це право, один на чотири – викладачі [5, с. 3]. 

Отже, можна констатувати поступове формування в законодавчому 
полі України інститут партисипітарних прав дитини та, одночасно, 
недостатню їх імплементацію у правозастосовчій діяльності держави та 
реалізації дітьми.  
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ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІВ  
ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Згідно зі ст. 144 Конституції України органи місцевого самовряду-

вання в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, 
які є обов’язковими до виконання на відповідній території. Дане по-
ложення деталізується у Законі України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», у ст. 59 якого зазначається право органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування видавати правові акти. 
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До локальних правових актів органів та посадових осіб місцевого са-
моврядування можна віднести статути територіальних громад, регла-
менти місцевих рад, рішення рад, розпорядження сільських, селищних, 
міських голів, рішення виконавчих комітетів місцевих рад, накази 
керівників управлінь і відділів сільських, селищних, міських рад тощо. 
Серед актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
провідне місце займають нормативно-правові акти. 

Загалом поняття «нормативно-правові акти» охоплює широкий 
комплекс актів нормотворчості. Такі акти мають назву «нормативно-
правові» чи «нормативні» тому, що їх основний зміст складають пра-
вові норми. У загальній теорії права під нормативно-правовим актом, 
як правило, розуміють офіційний письмовий документ, який прий-
мається уповноваженим суб’єктом та спрямований на регулювання 
суспільних відносин шляхом встановлення прав і обов’язків для не-
визначеного кола осіб і розрахований на багаторазове застосування 
[1, с. 477]. Погоджуємося із позицією, відповідно до якої ці ознаки, з 
урахуванням територіальних та компетенційних меж, властиві і локаль-
ним нормативно-правовим актам органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, які видаються ними з метою виконання покладених на 
них завдань відповідно до встановленої законодавством компетенції 
[Див.: 2]. 

У науковій літературі представлено різні варіанти класифікації нор-
мативно-правових актів. Як правило, класифікують нормативно-
правові акти за такими ознаками: 1) за суб’єктами ухвалення – акти 
органів державної влади, Українського народу, акти місцевих рад, гро-
мадських об’єднань, трудових колективів, спільні акти органів держави 
і громадських організацій; 2) за юридичною силою – закони і підза-
конні нормативно-правові акти; 3) за сферою дії – загально-
обов’язкові, спеціальні, локальні; 4) за ступенем загальності правових 
норм – загальні і конкретизуючі; 5) за характером волевиявлення – 
акти встановлення, зміни та скасування норм права; 6) за галузями 
законодавства – цивільні, кримінальні, кримінально-процесуальні та 
ін.; 7) за часом дії – термін дії яких визначений (встановлений) й ті, 
що мають невизначений термін дії; 8) за функціональним призначен-
ням – базові (тобто головні, базисні, в яких формулюються вертикаль-
ні зв’язки), функціональні (тобто такі, що чітко формулюють функції, 
діяльність, структуру повноважень, в яких формулюються горизонталь-
ні правові зв’язки тощо) [3, c. 345]. 

У свою чергу центральне місце в системі локальних нормативно-
правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
посідають статути територіальних громад сіл, селищ, міст. Вітчизняні 
дослідники стверджують, що статут є пріоритетним нормативно-
правовим актом територіальної громади, а також своєрідною кому-
нальною конституцією на території функціонування відповідної грома-
ди [4, c. 38]. 
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До цієї системи, на наш погляд, можна віднести й регламент 
відповідної місцевої ради, який є нормативним правовим актом, 
обов’язковим для виконання на відповідній території. 

Варто звернути увагу на особливий характер, який мають локальні 
нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, прийняті 
в межах делегованих державних повноважень, а також регуляторні акти 
[Див. напр.: 5]. Окремого вивчення потребує й питання щодо існуван-
ня так званого (локального) нормативного договору. 

У цілому, система локальних нормативно-правових актів є склад-
ним комплексним утворенням. До того ж, правила поведінки, що 
містяться в локальних нормативно-правових актах, що видаються ор-
ганами та посадовими особами місцевого самоврядування, хоча й не 
виходять від держави, однак мають публічно-владний характер, оскіль-
ки в них реалізується муніципальна влада, яка є вираженням влади 
народу, однією із засад конституційного ладу України. Відтак у право-
вих нормах локальних нормативних актів, що видаються органами та 
посадовими особами місцевого самоврядування присутня не лише вла-
да авторитету місцевого самоврядування, а й авторитет муніципальної 
влади. 
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