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Метою статті є уточнення та аналіз 
форм громадського контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування в Україні. 
Проаналізовано правові акти та теорети-
ко-методологічні джерела, у яких визначено 
форми громадського контролю та їх види. 
Запропоновано класифікацію форм громад-
ського контролю за діяльністю органів місце-
вого самоврядування, яка включає: 1) подан-
ня індивідуальних чи колективних звернень 
громадян; 2) подання запитів на доступ до 
публічної інформації; 3) звернення суб’єктів 
громадського контролю до суду з позовами, 
заявами і скаргами щодо оскарження рішень 
посадових осіб чи органів місцевого самовря-
дування; 4) участь суб’єктів громадського 
контролю у роботі консультативно-дорадчих 
органів, що створюються при Раді або її ви-
конавчих органах (громадських радах, екс-
пертних комісіях тощо); тощо.
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ше цього, на сьогодні форми громадського 
контролю лише фрагментарно регламен-
туються чинним законодавством, у різних 
нормативно-правових актах, враховуючи 
відсутність спеціального закону про громад-
ський контроль, що часто призводить до 
правових колізій та зниження потенціалу й 
ефективності громадського контролю за ді-
яльністю органів місцевого самоврядування 
в Україні.

Стан дослідження проблеми
Серед науковців також не сформувалася 

єдина точка зору щодо переліку та змісту 
форм громадського контролю. Деякі право-
знавці розглядають форми й методи громад-
ського контролю в сукупності, не розмежо-
вуючи ці категорії. Більш широко висвітлені 
саме форми громадського контролю. Окре-
мі питання в цьому контексті досліджували 
С.С. Вітвіцький, А.А. Коваленко, В. Купрій, 
В.В. Латишева, Н. Мартинець, С.А. Пінчук, 
О.В. Савченко, Л.М. Усаченко, С.М. Шер-
шун та інші. Проте форми громадського 
контролю за діяльністю безпосередньо ор-
ганів місцевого самоврядування в Україні 
потребують подальшого комплексного до-
слідження, розмежування й уніфікації.

Метою даної статті є уточнення та ана-
ліз форм громадського контролю за діяль-
ністю органів місцевого самоврядування в 
Україні.

Постановка проблеми
Стрімкий розвиток демократичної со-

ціальної правової держави, глобальні дина-
мічні зміни та діджиталізація суспільних й 
управлінських відносин обумовлюють необ-
хідність розвитку новітніх концептуальних 
засад громадського контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування в Укра-
їні, особливо форм його здійснення. Біль-
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Виклад основного матеріалу
Закон України «Про місцеве само-

врядування в Україні» від 21 травня 1997 
року № 280/97-ВР зі змінами та доповне-
ннями закріплює форми участі громадян 
у вирішенні питань місцевого значення 
такі, як: 1) місцевий референдум – форма 
вирішення територіальною громадою пи-
тань місцевого значення (будь-яке питан-
ня, віднесене Конституцією України, цим 
та іншими законами до відання місцевого 
самоврядування) шляхом прямого волеви-
явлення (ст. 7 Закону); 2) загальні збори 
громадян за місцем проживання – форма 
їх безпосередньої участі у вирішенні пи-
тань місцевого значення (Ст. 8 Закону);-
3) місцеві ініціативи – право членів терито-
ріальної громади ініціювати розгляд у раді 
(у порядку місцевої ініціативи) будь-якого 
питання, віднесеного до відання місцевого 
самоврядування (ст. 9 Закону); 4) громад-
ські слухання – право територіальної гро-
мади зустрічатися з депутатами відповідної 
ради та посадовими особами місцевого са-
моврядування і заслуховувати їх (не рідше 
одного разу на рік), порушувати питання та 
вносити пропозиції щодо питань місцевого 
значення, що належать до відання місцево-
го самоврядування (ст. 13 Закону) [1].
При цьому цей перелік не включає до 

себе громадський контроль за діяльністю 
органів місцевого самоврядування, що за 
своєю суттю також можна віднести до форм 
участі громадян у вирішенні питань місце-
вого значення, і який загалом прямо не вре-
гульовується Законом України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», що вважаємо 
суттєвим недоліком.
У проєкті За кону України «Про громад-

ський контроль» № 2737-1 від 13.05.2015 
року (знято з розгляду) пропонувалося ви-
значити «види заходів громадського конт-
ролю», зокрема, аналітичні і моніторинго-
ві дослідження діяльності об’єктів громад-
ського контролю, громадську експертизу, 
перевірку об’єкта громадського контролю 
та ін. [2]. На нашу  думку, ці «види заходів» 
за своїм змістом включають як форми, так і 
методи реалізації громадського контролю, 
не розмежовуючи останні, що вважаємо не-
припустимим.

В іншому проєкті Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо створення інституційного механізму 
здійснення громадського контролю за ді-
яльністю органів і посадових осіб місцево-
го самоврядування» № 2282 від 17.10.2019 
року пропонується внести до Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» наступні зміни, зокрема після статті 20 
додати статтю 201 «Громадський контроль 
за діяльністю органів і посадових осіб міс-
цевого самоврядування» [3]. Аналогічно 
попередньому законопроєкту недоліком 
вважаємо відсутність чіткого виокремлен-
н я та розмежування форм і методів гро-
мадського контролю за діяльністю органів 
місцевого самоврядування. Також наведе-
ний перелік не є вичерпним, передбачає 
можливість «вжиття інших заходів або ре-
алізації інших інструментів, не забороне-
них законодавством України», що усклад-
нює регламентацію громадського контр-
олю та провокує виникнення колізій під 
час його реалізації.
У наступному ж проєкті Закону України 

«Про правові та організаційні засади гро-
мадського контролю та громадського діа-
логу в Україні» № 5458 від 30.04.2021 року 
пропонується виділити наступні форми 
здійснення громадського контролю: 1) орга-
нізація та проведення громадського діалогу 
з питань діяльності об’єктів громадського 
контролю; 2) участь суб’єктів громадсько-
го контролю у роботі консультативно-до-
радчих та інших органів, які утворюються 
при органах влади; 3) подання звернень до 
органів влади; 4) розроблення проєктів за-
конодавчих та інших нормативно-правових 
актів та внесення їх для розгляду об’єктам 
громадського контролю та громадського 
діалогу та ін. [4]. Також у законопроєкті вка-
зується, що суб’єкти громадянського конт-
ролю можуть реалізовувати своє право на 
громадянський контроль у будь-якій іншій 
формі, не забороненій актами законодав-
ства, що знову ж таки ускладнює регламен-
тацію громадського контролю та провокує 
виникнення колізій під час його реалізації. 
При цьому методи громадського контролю 
окремо не виділяються й не розглядаються, 
хоча, на наш погляд, наприклад, п. 5 є саме 
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методом, а не формою здійснення громад-
ського контролю.
У методичних рекомендаціях щодо роз-

роблення Статуту територіальної громади 
зазначається, що в Статуті вказуються такі 
форми здійснення громадського контролю 
за діяльністю органів місцевого самовряду-
вання та їх посадових осіб: 1) забезпечення 
органами місцевого самоврядування тери-
торіальної громади та їх уповноважени-
ми посадовими особами права кожного на 
доступ до публічної інформації в обсягах, 
передбачених актами законодавства Укра-
їни; 2) звітування голови, депутатів ради, 
старост про їх роботу згідно з вимогами 
чинного законодавства; 3) участь жителів 
територіальної громади у роботі консуль-
тативно-дорадчих органів, що створюють-
ся при Раді або її виконавчих органах; 4) 
подання індивідуальних чи колективних 
звернень громадян України та/або осіб, які 
не є громадянами України і законно пере-
бувають на її території, із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями, що стосуються 
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня та їх посадових осіб, заяв або клопотань 
щодо реалізації своїх соціально-економіч-
них, політичних й особистих прав і закон-
них інтересів та скарг про їх порушення; 
5) громадська експертиза діяльності орга-
нів місцевого самоврядування територіаль-
ної громади та їх посадових осіб як складо-
ва механізму демократичного управління, 
який передбачає проведення інститутами 
громадянського суспільства дослідження, 
аналізу та оцінювання діяльності органів 
та посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, ефективності прийняття і виконання 
такими органами рішень, підготовку про-
позицій щодо розв’язання суспільно зна-
чущих проблем місцевого значення для їх 
урахування цими органами у своїй роботі 
(здійснюється відповідно до Порядку спри-
яння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів та посадових осіб місце-
вого самоврядування, що затверджується 
рішенням Ради); 6) використання інших 
форм, передбачених законодавством [5]. 
Цей перелік форм наразі прописаний у 
більшості статутів територіальних громад. 
Використання інших форм, передбачених 

законодавством, в подальшому не унормо-
вується та не уніфіковується.

Серед науковців теж немає одностайності у 
визначенні переліку форм громадського контр-
олю. Так, автори Енциклопедії державного управ-
ління до форм здійснення громадського контр-
олю включають соціологічні і статистичні до-
слідження, громадську експертизу, громадські 
слухання, публікації у ЗМІ, участь громадськості 
в роботі колегіальних органів, перевірку, аналіз 
звернень громадян або результатів діяльності-
[6, с. 114]. Проте вважаємо, що цей перелік 
містить не лише форми, а й методи контр-
олю (аналіз, дослідження тощо, направлені 
на збір інформації та її оцінку). М.О. Кравець 
вважає, що формами громадського конт-
ролю можуть бути: соціологічні та статистич-
ні дослідження; участь громадян у виборах, 
референдумах, зборах, місцевих ініціативах, 
громадських слуханнях; громадська експер-
тиза актів органів публічної влади та їхніх 
проєктів [7, с. 15]. Проте, на нашу думку, 
участь громадян у виборах, референдумах, 
зборах, місцевих ініціативах є згідно з чин-
ним законодавством формою участі грома-
дян у вирішенні справ місцевого значення, 
а не безпосередньо формою громадського 
контролю. І аналогічно попередньому цей 
перелік містить не лише форми, а й методи 
контролю.
О.А. Смоляр вважа є, що громадський 

контроль за органами та посадовими осо-
бами місцевого самоврядування можливий 
у таких формах: 1) громадська думка; 2) ви-
знання в судовому порядку рішень, дій чи 
бездіяльності органів, посадових осіб неза-
конними; 3) здатність до індивідуальних чи 
колективних дій протестного характеру з 
метою захисту власних інтересів; 4) агітація 
«за» чи «проти» для отримання голосів ви-
борців на виборах, місцевому референдумі 
для відкликання депутата місцевої ради [8, 
с.95]. У той же час багато форм громадського 
контролю залишилися поза увагою автора.
Наприклад, традиційною й чи не най-

першою за часом появи формою громад-
ського контролю є звернення громадян. 
Більше того, відповідно до ст. 23-1 Закону 
України «Про звернення громадян» від 2 
жовтня 1996 року № 393/96-ВР зі змінами 
і доповненнями громадяни можуть зверну-
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тися до органу місцевого самоврядування з 
електронними петиціями через офіційний 
веб-сайт органу, якому вона адресована, або 
веб-сайт громадського об’єднання, яке здій-
снює збір підписів на підтримку електро-
нної петиції [9].
В електронній петиції має бути викла-

дено суть звернення, зазначено прізвище, 
ім’я, по батькові автора (ініціатора) електро-
нної петиції, адресу електронної пошти. На 
веб-сайті відповідного органу або громад-
ського об’єднання, що здійснює збір підпи-
сів, обов’язково зазначаються дата початку 
збору підписів та інформація щодо загаль-
ної кількості та переліку осіб, які підписали 
електронну петицію. Вимоги до кількості 
підписів громадян на підтримку електро-
нної петиції до органу місцевого самовряду-
вання та строку збору підписів визначають-
ся статутом територіальної громади. Про 
підтримку або непідтримку електронної 
петиції публічно оголошується на офіцій-
ному веб-сайті головою відповідної місцевої 
ради – щодо електронної петиції, адресова-
ної органу місцевого самоврядування. Роз-
гляд електронної петиції здійснюється не-
відкладно, але не пізніше десяти робочих 
днів з дня оприлюднення інформації про 
початок її розгляду. У відповіді на електро-
нну петицію повідомляється про результати 
розгляду порушених у ній питань із відпо-
відним обґрунтуванням. У разі визнання за 
доцільне викладені в електронній петиції 
пропозиції можуть реалізовуватися орга-
ном, якому вона адресована, шляхом при-
йняття з питань, віднесених до його ком-
петенції, відповідного рішення [9]. Кожен 
громадянин може створити електронну пе-
тицію та розпочати процес збору підписів – 
для цього достатньо у відповідному розділі 
на веб-сайті органу влади авторизуватися 
та описати суть звернення (проблеми, яку 
потрібно розглянути). Електронна петиція, 
яка набрала встановлену кількість підписів, 
підлягає обов’язковому розгляду органом 
влади, відповідно до визначеного місцевою 
радою порядку [10, с.44-45].
Т.В. Панченко акцентує увагу на функ-

ціонуванні громадських рад, що існують у 
вигляді публічного органу представництва 
громадськості, експертно-консультативно-

го органу або сполучають представницькі 
та експертні функції [11, с. 276]. І.О. Сквір-
ський відмічає, що саме громадські ради 
становлять собою реальну силу, яка є вираз-
ником голосу громадськості та забезпечує 
прозорість роботи державних органів [12, с. 
16]. Окрім громадських рад, консультатив-
но-дорадчі органи можуть бути створені й 
у формі експертної комісії, консультаційної 
ради тощо при місцевій раді, виконавчому 
комітеті, виконавчих органах ради, постій-
них депутатських комісіях. О.В. Прієшкіна 
вважає, що ефективними в процесі організа-
ції громадського контролю у сфері місцевого 
самоврядування можуть бути загальні збори 
громадян за місцем проживання [13, с.96]. 
За результатами загальних зборів громадян 
прийма ється до місцевої влади колективне 
рішення з пропозиціями щодо вирішення 
проблеми. Такі рішення загальних зборів 
громадян враховуються органами місцевого 
самоврядування в своїй діяльності [10, с.44-
45].
М. Іжа та О. Радченко розглядають гро-

мадську експертизу як одну з форм громад-
ського контролю за діяльністю органів пу-
блічної влади, що є ефективним механізмом 
узгодження різноманітних (подекуди супе-
речливих) інтересів держави, територіаль-
них громад та населення із загальносоціаль-
ними потребами розвитку держави й сус-
пільства [14, с.22]. При цьому С.О. Тіщен-
кова підкреслює, що громадська експерти-
за, передусім, спрямована на визначення 
соціального ефекту управлінських рішень 
на різних рівнях і стадіях управлінського 
процесу, оцінюючи соціальні чинники й на-
слідки прийнятих рішень і використовуючи 
соціальні механізми участі громадян у гро-
мадському управлінні [15, с. 67]. Громадська 
експертиза – це інструмент, який надає пра-
во інститутам громадянського суспільства: 
1) проводити експертизу та давати оцінку 
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня; 2) оцінювати ефективність прийнят-
тя і виконання такими органами рішень; 
3) надавати пропозиції щодо вирішення 
проблем територіальної громади. Громад-
ська експертиза вигідна для громадських 
об’єднань, оскільки це доступ до інформації 
місцевої ради; спосіб зобов’язати владу роз-
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глянути пропозиції; можливість впливати та 
контролювати діяльність місцевої ради [10, 
с.44-45]. Порядок проведення громадської 
експертизи регламентується Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади» № 976 від 5 листопада 
2008 р. [16], а для органів місцевого само-
врядування носить рекомендаційний ха-
рактер, через що місцевими радами мають 
бути затверджені Положення «Про порядок 
сприяння проведенню громадської експер-
тизи діяльності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування».
В.В. Латишева важливу роль у громад-

ському контролі за діяльністю органів міс-
цевого самоврядування відводить формі 
громадських слухань. При цьому, на думку 
авторки, важливим є перелік питань, які 
можуть виноситися на громадські слухан-
ня. Як правило, у статутах територіальних 
громад передбачено заслуховування звітів 
депутатів та посадових осіб місцевого само-
врядування, обговорення найважливіших 
пробл ем місцевого значення, розгляд міс-
цевих ініціатив та обговорення проєктів 
нормативн о-правових актів місцевого само-
врядування [17]. За результатами громад-
ських слухань формується до місцевої вла-
ди колективна резолюція з пропозиціями 
щодо вирішення проблеми. Такі пропозиції 
над силаються до місцевої влади і підляга-
ють обов’язковому розгляду [10, с.44]. Про-
те у проаналізованих вище дослідженнях не 
вистачає комплексності при розгляді форм 
громадського контролю за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування.
Більш комплексний підхід до досліджу-

ваного питання демонструє С. Шлях і визна-
чає наступні форми діяльності суб’єктів гро-
мадського контролю: 1) контрольно-інфор-
мативні; 2) юрисдикційні; 3) громадська екс-
пертиза; 4) громадські слухання; 5) участь 
в управлінні державними справами [18, 
с.86-87]. О.О. Борбунюк виділяє такі форми 
громадського контролю: 1) участь суб’єктів 
громадського контролю в роботі консуль-
тативно-дорадчих органів об’єктів громад-
ського контролю; 2) подання індивідуаль-
них або колективних звернень громадян; 

3) подання запитів, зокрема, на отримання 
публічної інформації); 4) заслуховування 
звітів про результати роботи; 5) громадські 
слухання; консультації з громадськістю: 
6) публічні громадські обговорення; 7) ви-
вчення громадської думки; 8) громадський 
моніторинг; 9) громадська експертиза, зо-
крема громадська антикорупційна експер-
тиза; 10) громадські перевірки; 11) громад-
ські розслідування; 12) подання позовів до 
суду щодо призупинення або скасування 
рішень суб’єктів владних повноважень [19, 
с. 128]. Проте вважаємо, що громадський 
моніторинг чи вивчення громадської думки 
(відбувається в процесі соціологічного до-
слідження) доцільніше віднести до методів 
громадського контролю за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування.

Висновки
Отже, у результаті аналізу та узагаль-

нення чинної нормативно-правової бази та 
законопроєктів, які пропонуються, а також 
наукового доробку з питання громадського 
контролю, пропонуємо виділити такі форми 
громадського контролю за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування: 1) подання 
індивідуальних чи колективних звернень 
громадян, у тому числі у формі електронних 
петицій, із зауваженнями, скаргами та про-
позиціями, що стосуються діяльності орга-
нів місцевого самоврядування та їх посадо-
вих осіб, заяв або клопотань щодо реалізації 
прав, свобод і законних інтересів територі-
альної громади та її жителів, скарг про їх 
порушення; 2) подання запитів на доступ до 
публічної інформації у передбачених зако-
нодавством обсягах; 3) звернення суб’єктів 
громадського контролю до суду з позовами, 
заявами і скаргами щодо оскарження рі-
шень посадових осіб чи органів місцевого 
самоврядування; 4) участь суб’єктів громад-
ського контролю у роботі консультативно-
дорадчих органів, що створюються при Раді 
або її виконавчих органах (громадських ра-
дах, експертних комісіях тощо); 5) громад-
ські слухання, у тому числі заслуховування 
звітів голови, депутатів ради, старост про їх 
діяльність згідно з вимогами чинного зако-
нодавства; 6) громадська експертиза діяль-
ності органів місцевого самоврядування те-
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риторіальної громади та їх посадових осіб; 
7) громадське публічне розслідування щодо 
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня територіальної громади та їх посадових 
осіб.
Результати цього дослідження можуть 

бути корисними в подальшій науковій та 
правотворчій діяльності, зокрема, при роз-
гляді та прийняття законопроєкту як щодо 
громадського контролю в цілому, так і щодо 
громадського контролю за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування, зокрема.
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FORMS OF PUBLIC CONTROL 
OVER THE ACTIVITIES OF LOCAL 

GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE
The purpose of the article is to clarify and 

analyze the forms of public control over the 
activities of local governments in Ukraine.

The article determines that now the forms 
of public control are only fragmentarily regu-
lated by the current legislation, which often 
leads to legal confl icts and a decrease in the po-
tential and effectiveness of public control over 
the activities of local governments in Ukraine. 
The analysis was carried out of legal acts and 
theoretical and methodological sources, which 
defi ne the forms of public control and their 

types. Arguments are given that among sci-
entists there is no unanimity in determining 
the list of forms of social control. Attention is 
focused on the gaps and contradictions in de-
termining the forms of public control over the 
activities of local governments.

A classifi cation of forms of public con-
trol over the activities of local gov ernments 
is proposed, which includes the following 
types: 1) submission of individual or collec-
tive appeals of citizens, including in the form 
of electronic petitions; 2) fi ling requests for 
access to public information; 3) the appeal 
of subjects of public control to the court with 
claims, applications and complaints about ap-
pealing against decisions of offi cials or local 
governments; 4) participation of subjects of 
public control in the work of consultative and 
advisory bodies created under the Council 
or its executive bodies (public councils, ex-
pert commissions, etc.); 5) public hearings, 
including hearing reports of the chairman, 
deputies of the council, elders on their activi-
ties in accordance with the requirements of 
the current legislation; 6) public examination 
of the activities of local self-government bod-
ies of the territorial society and their offi cials; 
7) public public investigation of the activities 
of local self-government bodies of the territo-
rial community and their offi cials.

Key words: public expertise, public coun-
cil, public investigation, public control, public 
hearings, request, appeals, local governments, 
complaint.


