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На будь-якому об’єкті муніципально-правового управління
безперервно виникають ситуації, які потребують від муніципа-
льних органів і посадових осіб прийняття тих або інших управ-
лінських дій. Діяти правильно в зазначених ситуаціях, що за-
безпечує наефективніше функціонування муніципального утво-
рення, можливе лише керуючись принципами муніципально-
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правового управління, що існують сьогодення. Принципи —
важлива категорія теорії муніципального права, одно із його ос-
новних засад. Вони відображають сутність реальних процесів
муніципально-правового управління, що підпорядковане пев-
ним законам. Тому вони також об’єктивні, як і закони, що в них
відображаються.

Головні повноваження і функції муніципальних органів ви-
значаються Конституцією або законом. Однак це положення не
перешкоджає наділенню муніципальних органів повноваженнями
і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону, зокрема
в комунальному секторі економіки. Муніципальні функції, як
правило, здійснюються переважно тими властями, які мають най-
тісніший контакт з громадянином. Наділяючи тією чи іншою фу-
нкцією інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер за-
вдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії.

Таким чином, особливо актуальним сьогодні є корінне пере-
творення владної системи і державної політики в усіх сферах су-
спільного життя, зокрема шляхом створення системи самоуправ-
ління на різних рівнях соціуму.

Територіальні соціальні спільноти — місцеві громади, що наді-
лялися тою або іншою формою і рівнем автономією по відношен-
ню до верховної влади, існували майже у всіх державних утворен-
нях, які мали складну територіальну організацію (двох або більш
рівневий ступінь організації). Однак, навряд чи їх можна назвати
організаціями самоврядування, оскільки автономно вони саме іс-
нували (формально, як утворення), а питання про автономне пере-
втілення такими організаціями, як громади, самих себе як норма-
тивне питання в порядку денного не було. Між тим саме слово
«самоврядування» (порівняйте з німецьким «Selbstverwaltung») ро-
зуміє звичайне відтворення дій, направлених на перевтілення такої
організації саму себе без зовнішніх спонукань.

Науковою метою написання зазначеної статті є дослідження
принципів як загальнотеоретичних проблем правового регулю-
вання, так і як питань правового галузевого (спеціального) регу-
лювання муніципально-суспільних відносин, у межах управління
господарською діяльністю в комунальному секторі економіки.
Дослідженню норм-принципів муніципального законодавства,
насамперед принципів права місцевого самоврядування, присвя-
чені праці багатьох українських та іноземних учених, а саме:
М. О. Баймуратова, О. В. Батанова, В. І. Васильєва, В. Ф. Годова-
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нець, М. П. Орзіха, В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького та ін.
Окремі питання муніципально-правового регулювання у сфері
господарювання також можна зустріти на сторінках наукових
праць різних українських авторів [1—7].

Повноваження, якими наділяються муніципальні органи, як
правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть
скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регі-
ональним органом, якщо це не передбачене законом (cт. 4 Єв-
ропейської Хартії місцевого самоврядування) [8]. Отже, органи
місцевого самоврядування, наділені господарською компетен-
цією, а також громадяни, громадські та інші організації, які
виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійс-
нюють щодо них організаційно-господарські повноваження на
основі відносин власності. Місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції
України розробляють і затверджують програми соціально-
економічного та культурного розвитку відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць та здійснюють планування еко-
номічного і соціального розвитку цих одиниць. Органам
управління, які здійснюють організаційно-господарські повно-
важення стосовно суб’єктів господарювання державного (ко-
мунального) сектора економіки, забороняється делегувати ін-
шим суб’єктам повноваження щодо розпорядження державною
(комунальною) власністю і повноваження щодо управління ді-
яльністю суб’єктів господарювання, за винятком делегування
названих повноважень відповідно до закону органам місцевого
самоврядування та інших випадків, передбачених Господарсь-
ким кодексом та іншими законами.

Органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноважен-
ня щодо суб’єктів господарювання виключно в межах, визначених,
зокрема, ч. 2 ст. 19 і ст. 143 Конституції України [9], ст. 2 Господар-
ського кодексу України [10], п. 30 ч. 1 ст. 26 і ч. 5 ст. 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в  Україні» [11] та іншими
законами, що передбачають особливості здійснення місцевого са-
моврядування в містах Києві та Севастополі, іншими законами.
Управління господарською діяльністю у комунальному секторі еко-
номіки здійснюється через систему організаційно-господарських
повноважень територіальних громад та органів місцевого самовря-
дування щодо суб’єктів господарювання, які належать до комуна-
льного сектора економіки і здійснюють свою діяльність на основі
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права господарського відання або права оперативного управління
(ч. 1 ст. 24 Господарського кодексу України).

Відносини органів місцевого самоврядування з суб’єктами го-
сподарювання у випадках, передбачених законом, можуть здійс-
нюватися також на договірних засадах.

Таким чином, принципи муніципально-правового регулюван-
ня — це важливіші керівні правила, якими повинні відповідати
організація, функціонування і розвиток системи муніципального
управління об’єктами комунальної власності територіальної гро-
мади.

У принципах муніципально-правового управління розкрива-
ються підходи до побудови, вибору способів, форм і методів
здійснення управлінського впливу суб’єкта на об’єкт муніципа-
льного управління. Принципи муніципально-правового управ-
ління господарською діяльністю в комунальному секторі еконо-
міки — це обумовлені природою місцевого самоврядування
корінні засади та ідеї, що покладені в основу організації і діяль-
ності органів місцевого самоврядування, які самостійно здійс-
нюють управління місцевими справами.

У принципах муніципально-правового управління господар-
ською діяльністю в комунальному секторі економіки знаходять
відображення вимоги об’єктивних закономірностей і тенденцій
розвитку місцевої влади. Для них характерно наступне:

1) принципи надають побудову і основу функціонуванню му-
ніципальної влади;

2) принципи виступають теоретичною основою муніципаль-
ного будівництва і допомагають з’ясувати сутність муніципаль-
но-правового управління, його відмінні риси та ознаки;

3) принципи виступають в якості критерію оцінки чинної систе-
ми муніципально-правового управління, наскільки вона відповідає
засадам і ідеям, що виражені загально-правовими, конституційними
принципами та Європейською Хартією про місцеве самоврядування;

4) принципи муніципально-правового управління, відобража-
ють істотні ознаки і риси місцевого самоврядування, сприяють
збереженню правонаступництва у розвитку інститутів управління
об’єктами комунальної власності територіальної громади.

Принципи муніципально-правового управління беруть своє
начало, як зазначалось, з Європейської Хартії про місцеве само-
врядування, Конституції України, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», що закріплюють загальні принципи
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місцевого самоврядування, які притаманні як всій системі місце-
вого самоврядування, так і муніципальному управлінню.

Реалізація принципів муніципально-правового управління го-
сподарською діяльністю в комунальному секторі економіки за-
безпечується не тільки їх правовим закріпленням в законодавстві
України і статутах муніципальних утворень (ст. 19 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні»), але і системою від-
повідних зазначеним принципам організаційних форм і методів
муніципального управління.

Виходячи із специфіки муніципально-правового управління
господарською діяльністю в комунальному секторі економіки,
його загальні принципи можна сформулювати наступним чином:

1) самостійність вирішення питань місцевого самоврядування.
Адже місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване дер-
жавою право та реальна здатність територіальної громади — жи-
телів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жите-
лів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під
відповідальність (курсив наш. — авт.) органів і посадових осіб
місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого зна-
чення в межах Конституції і законів України (ч. 1 ст. 2 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

2) організаційна уособленість органів місцевого самовряду-
вання в системі управління державою і взаємодія із органами
державної влади у здійсненні загальних задач і функцій (ст. 8, 23
Господарського кодексу України);

3) відповідність матеріальних і фінансових ресурсів повнова-
женням органів місцевого самоврядування (ст. 142 і ч. 2 ст. 143
Конституції України, ч. 2 ст. 11 Господарського кодексу України,
ст. 16, 26—28, 41—46, 60, 61 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 18 Закону України «Про столицю —
місто-герой Київ» [12], ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державні
цільові програми» [13], ч. 2 ст. 7 Закону України «Про інновацій-
ну діяльність» [14], ст. 3, 7 Закону України «Про державно-
приватне партнерство» [15], а також норми Бюджетного кодексу
України, Закону України «Про міжбюджетні відносини між ра-
йонним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, міст
та їх об’єднань, Закону України «Про асоціації органів місцевого
самоврядування» тощо);

4) відповідальність органів і посадових осіб місцевого само-
врядування перед населенням територіальної громади і суб’єк-
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тами господарювання (ч. 6 ст. 23, ч. 5 ст. 24 Господарського ко-
дексу України, абз. 9 ч. 1 ст. 4, ст. 74 і 75 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»);

5) багатоманітність організаційно-правових форм здійснення му-
ніципального управління (ч. 1 ст. 15, ст. 41, 42 Конституції України,
абз. другий ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 24 Господарського кодексу України),
сприяння конкуренції у сфері господарювання (абз. 6 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст.
18, ч. 2 ст. 25 Господарського кодексу України);

6) дотримання прав і свобод людини та громадянина, до-
тримання прав місцевого самоврядування (ст. 21 Конституції
України, абз. 3 ч. 1 ст. 6 Господарського кодексу України, ст.
3, абз. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», абз. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» [16]);

7) законність в організації і діяльності органів місцевого само-
врядування (ст. 7 Конституції України, ст. 2, абз. 3 ч. 1 ст. 4 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

8) гласність діяльності органів і посадових осіб місцевого са-
моврядування, забезпечення відкритості та прозорості діяльності
суб’єктів владних повноважень (ч. 3 ст. 15, ст. 34 Конституції
України, абз. 4 ч. 1 ст. 4, ст. 13 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про інформа-
цію» [17], абз. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»);

9) колегіальність в діяльності органів місцевого самоврядування,
сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціатив-
ність і творчість у роботі (абз. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», абз. 6 ч. 1 ст. 8 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування»);

10) державна гарантія муніципально-правового управління
(абз. 10 ч. 1 ст. 4, 21, 29 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»).

Отже, лише керуючись усією сукупністю основних принци-
пів у їх єдності можна забезпечити раціональний підхід до му-
ніципально-правового управління і досягнути високих кінце-
вих результатів у розвитку муніципальних утворень, а саме
територіальної громади, органів самоорганізації населення та
органів місцевого самоврядування як учасників відносин у
сфері господарювання, що наділені господарською компетен-
цією.
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УДК 349.3
С. А. Глущенко,

начальник управління пенсійного
забезпечення Головного управління

Пенсійного фонду України в м. Києві

ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗА НОВИМ ПЕНСІЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

У статті розглянуто сучасну систему пенсійного забезпечення Украї-
ни. Висвітлено проблеми законодавчого характеру пов’язані із внесенням
змін до законів України, що регулюють питання пенсійного забезпечення в
зв’язку із проведенням пенсійної реформи та проведено аналіз норматив-
но-правових актів в сфері пенсійного забезпечення.

Ключові слова: система пенсійного забезпечення, пенсійна рефор-
ма, персоніфікований облік, пенсія, пенсійний вік, страховий стаж, роз-
межування джерел фінансування, постраждалі внаслідок Чорнобильсь-
кої катастрофи.

В статье рассматриваются вопросы современной системы пенси-
онного обеспечения Украины. Освещены проблемы законодательного
характера связанные с внесением изменений к законам Украины, кото-
рые регулируют вопросы пенсионного обеспечения в связи с проведени-
ем пенсионной реформы и проведен анализ нормативно-правовых ак-
тов в сфере пенсионного обеспечения.

Ключевые слова: система пенсионного обеспечения, пенсионная
реформа, персонифицированный учет, пенсия, пенсионный возраст,
страховой стаж, разделение источников финансирования, потерпевшие
вследствие Чернобыльской катастрофы.

 С. А. Глущенко, 2012




