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ПОНЯТТЯ РЕГЛАМЕНТУ МІСЦЕВОЇ РАДИ 

Основою діяльності будь-якого органу, в тому числі і місцевого са
моврядування, є встановлені процедурні правила, яких вони мають до
тримуватися реалізовуючи свої повноваження. 

На сьогоднішній день в рамках муніципального регламентного про
цесу існує ряд невирішених проблем, до яких відноситься і визначення 
поняття регламенту місцевої ради. За роки незалежності вчені-консти
туціоналісти так і не змогли прийти до єдиної думки у трактуванні по
няття регламенту органу місцевого самоврядування. 

В. Погорілко визначає регламент як сукупність правил або нор
мативний акт, якими визначається порядок діяльності органу дер
жавної влади, органу місцевого самоврядування, організації чи уста
нови [ 1 ,  с. 759] . 

Регламент приймається відповідною місцевою радою на основі та 
відповідно норм закріплених в Конституції й законів України, які ви
значають статус цього органу. Статтею 46 Закону України <<Про місцеве 
самоврядування в Україні>> від 21 травня 1997 року встановлюється, що 
він повинен бути прийнятим радою не пізніше як на другій сесії ради 
відповідного скликання. 

Разом з тим, попри його важливість у діяльності місцевої ради він 
ненаділений силою закону, але попри це є нормативно-правовим ак
том органу місцевого самоврядування, тому його необхідно вважа
ти джерелом конституційного права. За своєю юридичною природою 
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регламент є нормативним актом, який докладно впорядковує внутріш
ню структуру й відносини, які необхідні для реалізації радою наділених 
їм повноважень. 

Для того, щоб визначити особливість регламенту місцевої ради 
на фоні регламентів інших державних органів, наприклад Верховної 
Ради України, найдоцільнішим є використанняпідходу у якому в по
нятті регламенту місцевої ради будуть виділятисяструктурні елементи, 
його особливостів правові природі, а також місце у системі норматив
но-правових актів органів. Саме такий підхід використовує Н. Ганжа у 
своєму дисертаційному дослідженні, визначаючи поняття регламенту 
Верховної Ради України [2] . 

Зокрема, такий підхід використовує Калиновська Т. О даючи ви
значення регламенту місцевої ради як <<особливого процесуального 
локального нормативно-правового акту, який приймається місцевою 
радою, встановлює загальний порядок її організації та муніципальної 
діяльності, порядок здійснення її функцій, повноважень та окремих му
ніципальних процедур>> [3 ,  с. 120] . 

Запропоноване нею визначення досить влучно визначає регламент, 
але потребує додаткового уточнення, адже з наведеного визначення 
можна зробити висновок, що місцева рада немає жодних обмежень та 
вільна у виборі змісту норм, які міститимуться в регламенті. Автор упус
кає важливий момент, який полягає в тому, що здебільшого регламент 
складається з норм законодавства, основними та профілюючими серед 
яких є Конституція України, Закони України <<Про органи місцевого 
самоврядування>>, <<Про службу в органах місцевого самоврядування>>, 
<<Про органи самоорганізації населення>>, <<Про місцеві державні адмі
ністрації>> .  Також норми регламенту не повинні суперечити законам 
України. Причиною цьому є унітарний державний устрій, який закрі
плено в ст.2 Конституції України та який передбачає існування лише 
одного законодавчого органу, Верховної Ради України, яким прийма
ються закони, які розповсюджуються та мають вище юридичну силу 
на всі територіїУкраїни. Так, п . 1 5  ст.92 Конституції України вказує, що 
засади місцевого самоврядування визначаються виключно законами 
України, монополію на яких має лише Верховна Рада України. 

З урахуванням цього, на нашу думку, ф ормулювання регламенту як 
локального процесуального нормативно-правового акту, який прийма
ється місцевою радою на основі Законів України та з урахуванням міс
цевих звичаїв, з метою встановлення порядку здійснення її діяльності, 
виконання функцій та повноважень, які визначені законодавством ста
не більш точнішим. 
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