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СТАДІЙНІСТЬ НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ  
ЩОДО СТАТУТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД МІСТ 

 
Слід відмітити, що стадійність нормотворчого процесу по відношен-

ню до статутів територіальних громад є важливим питанням. Однак, 
воно ніяк не регламентується на загальнодержавному рівні, і в юриди-
чній літературі єдності думок з цього питання не існує. Це істотно 
утруднює намагання окремих органів місцевого самоврядування врег-
ламентувати відповідну процедуру. Варто погодитись з тим, що її 
нормативна регламентація є надзвичайно важливою, адже «ствopення 
нaлежних нopмaтивнo-пpaвoвих умoв тa зaкpiплення їх нa piвнi 
cтaтутнoгo пpaвa в бaгaтьoх територіальних гpoмaдaх є cуттєвoю 
пpoблемoю. В пеpевaжнiй бiльшocтi випaдкiв це обумовлюється, по-
перше, дублювaнням в cтaтутi пoлoжень зaкoнoдaвcтвa пpo мicцеве 
caмoвpядувaння та, по-друге, непpoфеcioнaлiзмом юpидичних cлужб 
opгaнiв мicцевoгo caмoвpядувaння, пoбудoвою cтaтутiв без чiтких 
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орієнтирів на історичні, національно-культурні особливості та традиції 
територіальних громад. Тaкий cтaн cпpaв негaтивнo пoзнaчaєтьcя нa 
якocтi стaтутів територіальних громад та, як наслідок, нa зacтocувaннi 
нopм муніципального cтaтутнoгo пpaвa» [1, с. 202].  

Д.В. Іванов зауважує, що «процедура створення правового акту розг-
лядається як процес проходження ним певних стадій в правотворчому 
органі» [2, с. 62], і міські ради, які відповідно до чинного законодавства 
України приймають статути територіальних громад, не є винятком з 
цього загального правила.  

В юридичній літературі висловлюються різні думки щодо стадійнос-
ті нормотворчого процесу. Слід почати аналізувати їх від загальних (які 
стосуються стадій нормотворчості у цілому) до спеціальних (які стосу-
ються стадій процесу розробки та прийняття актів органами місцевого 
самоврядування, у т.ч. представницькими) та спеціалізованих (які 
стосуються стадій процесу розробки та прийняття статутів територіа-
льних громад). 

Пропозиції загального характеру здебільшого зустрічаються у пра-
цях фахівців з теорії права. Враховуючи наявність обмежень до обсягу 
статті, слід одразу перейти до розгляду спеціальних та спеціалізованих 
пропозицій, які сформульовані фахівцями з муніципального права.  

Аналізуючи нормотворчий (в деяких працях – правотворчий) про-
цес, вчені виокремлюють щонайменше чотири його стадії.  

І.В. Гранкін зауважив, що «нормотворчий процес на муніципально-
му рівні складається з чотирьох стадій: 

‒ планування; 
‒ розробка проектів муніципальних правових актів;  
‒ публічні обговорення муніципальних правових актів; 
‒ забезпечення вступу в силу муніципального правового акту 

шляхом його офіційного опублікування (оприлюднення)» [3, с. 271]. 
З наявністю чотирьох стадій нормотворчого процесу погоджується й 

М.В. Постовий. Він пише: «процес прийняття нормативного правового 
акту органом місцевого самоврядування або посадовою особою місцево-
го самоврядування можна розділити на чотири стадії: 

‒ вивчення питання про необхідність прийняття рішення;  
‒ підготовка концепції обґрунтувань і самого проекту рішень; 
‒ обговорення і прийняття рішення; 
‒ доведення рішення до відома виконавців та громадян, які про-

живають в межах муніципального утворення [4, с. 305]. 
Порівнюючи дві вищенаведені пропозиції, можна дійти висновку, 

що вони є дуже подібними одна до одної.  
Конкретизуючи стадії нормотворчого процесу для представницьких 

органів місцевого самоврядування, Д.В. Іванов наводить майже анало-
гічний останньому перелік стадій, а саме він виокремлює:  

«– стадію правотворчої ініціативи; 
‒ підготовку та обговорення проекту нормативного акту;  
‒ прийняття рішення по проекту нормативного акту;  
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‒ доведення нормативного акту до адресатів і вступ в силу» 
[2, с. 62]. 

Д.В. Іванов оминає увагою першу виокремлену І.В. Гранкіним та 
М.В. Постовим стадію (відповідно «планування» та «вивчення питання 
про необхідність прийняття рішення»). У цілому з цим можна дискуту-
вати, але, коли йдеться про статути територіальних громад, у т.ч. 
територіальних громад міст, навряд чи є якісь переваги відсутності 
таких актів. А тому можна погодитись з напрацюваннями Д.В. Іванова у 
контексті дослідження стадій нормотворчого процесу щодо статутів 
територіальних громад, у т.ч. територіальних громад міст.  
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я:  
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 

 
«Людина, її життя і здоров’я…» проголошується Основним Законом 

України найвищою соціальною цінністю. Це є зрозумілим, адже немає 
нічого найціннішого, аніж людське життя та здоров’я. Жодні матеріа-
льні блага не можуть змагатися з категоріями «життя» та «здоров’я» за 
значимість, оскільки тільки фізично здорова людина  може в повному 


