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ОРГАН ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 

Рада Європи: 47 держав-членів  

• Усі країни: нагляд з боку державних органів влади  

• Крім: Великої Британії та Фінляндії, де Міністерство фінансів 

здійснює моніторинг діяльності і фінансів муніципалітетів; актів – 

дуже вибірково  

• Загальний адміністративний нагляд за актами:  

– Тільки законність: «власні повноваження» (скасування=суд) 

– Доцільність: «делеговані повноваження» 

• Нагляд за фінансами: впорядкованість та баланс бюджету; 

впорядкованість рахунків (авторизація); економність, 

ефективність, результативність управління (три EEE англ.) 

• Поточна діяльність місцевих органів влади; розпуск 

ради; розпуск виконавчого комітету; призупинення; 

штрафи… 

 



РІЗНІ НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ  

• Кожна держава визначає різні елементи, з 

яких складається нагляд  

• Кожен елемент існує в декількох варіантах  

• Системи місцевого самоврядування в Європі 

різняться (кількість рівнів, розмір громад 

тощо) 

• Комбінації складових в кожній країні є 

відмінними 

• Хоча є загальні тенденції 
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ПРИЧИНИ + ЦІЛІ  
НАГЛЯДУ НАД ОМС В ЄВРОПІ 
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Автономія ОМС не є суверенітетом (федералізм) 

• ОМС мають дотримуватись верховенства права 

• Однакова інтерпретація + однакове застосування закону 

• Захист інтересів мешканців + інших інтересів 

(економічних, безпекових тощо) 

• Виявлення помилок попереджає судові тяжби 

• Ризик фаворитизму, корупції, політизованих рішень 

• Якісні послуги населенню + ефективне управління   

• Нерівне навчання керівництва + співробітників 

• ОМС потребують підтримки: зовнішні юридичні та 

фінансові консультації  



НОРМАТИВНА БАЗА НАГЛЯДУ 
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 ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 8 – Адміністративний нагляд за діяльністю                                   

органів місцевого самоврядування 

• Будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого 

самоврядування може здійснюватися тільки згідно з процедурами та 

у випадках, передбачених конституцією або законом.  

• Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого 

самоврядування, як правило, має на меті тільки забезпечення 

дотримання закону та конституційних принципів. Однак вищі інстанції 

можуть здійснювати адміністративний нагляд за своєчасністю 

виконання завдань, доручених органам місцевого самоврядування. 

• Будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого 

самоврядування здійснюється таким чином, щоб забезпечити 

домірність заходів контролюючого органу важливості інтересів, які він 

має намір охороняти.  

РЕКОМЕНДАЦІЯ № R (98) 12 КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ ПРО НАГЛЯД                   

ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 



НОРМАТИВНА БАЗА НАГЛЯДУ 
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• Конституція: в деяких країнах 

• Закон: контроль є обмеженням влади та 

свобод ОМС 

• Правила: виписані в нормативному акті 

Парламенту  

• Підзаконні акти (організація служб, що 

відповідають за нагляд тощо) та інші 

регуляторні акти 



ЯКІ АКТИ АБО ДОКУМЕНТИ? 
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Визначається законом                                                 

і є обмежувальним  
  

• Закон визначає категорії актів: нормативні, 

договори 

• Підзаконний акт може визначати конкретні акти 

в межах категорій  

• В межах категорії: тільки для важливих актів 

(гранти, договори на суму понад…XXX €) 

• Увага до конкретних сфер: нерухомість; 

містобудування, прийняття на роботу та 

управління персоналом; економічні дії…  



ХТО ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД? 
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Рекомендація: один Державний орган для всіх;                       

простий та спеціалізований 

• Центральний або місцевий орган влади: Міністерство 

внутрішніх справ, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, 

з питань територій…   

• Різні органи державної влади залежно від предмету акту 

• Делеговані повноваження: секторальне міністерство  

• Рахункова палата: ex post, вибірковий контроль  

• Інспекції або спеціалізовані служби 

• Сертифікація рахунків: в деяких державах приватні рахунки 

ОМС на має бути наділеним повноваженням нагляду за ОМС 

• Нагляд за ОМС має здійснюватися не тільки Державою: 

політичними партіями, асоціаціями, НУО, підприємствами, 

громадянами 



НАГЛЯД: В ЯКИЙ МОМЕНТ? 
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 Ex ante: велике виключення (авторизація з боку Держави) 

 

• Визначені акти мають систематично подаватись 

на розгляд органу нагляду після їх ухвалення 

радою або підписання головою 

• З затримкою або без неї  

• За запитом?  

• Рахункова палата або інспекція: періодичний 

контроль + згідно річного плану 

• Наслідки подання / неподання?  

• Затримка відповіді від органу нагляду?  

• Мовчання = згода?  



ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ 
НАГЛЯДУ? 
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• Надавати коментарі та зауваження ОМС 

• Зобов'язати ОМС переглянути рішення 

• Позиватися до суду 

• Скасувати (зрідка самостійно; тільки суд) 

• Призупинити  

• Змінити: модифікувати рішення  

• Накласти санкції: штраф ОМС, юридичній або 

фізичній особі 



ЗАХИСТ ОМС 
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• Обрана кількість актів 

• Обмеження затримок у нагляді  

• Неупередженість + професіоналізм 

нагляду 

• Запит на перегляд рішення 

(адміністративний перегляд) 

• Оскарження рішення до суду (ЄХМС) 



ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРИ 
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• Внутрішній контроль та самооцінка: все 

більш актуальні та обов'язкові в багатьох 

країнах 

• Прозорість: публікація нормативних актів 

та інших рішень (веб-сайт) 

• Пряма участь громадян 

• Омбудсмен або еквівалент  

• Легкий доступ до судової системи 



УМОВИ ЯКІСНОГО НАГЛЯДУ 
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• Чіткість законодавства 

• Ефективні процедури контролю   

• Вичерпна методологія контролю   

• Ефективний контроль має демотиваційний характер 

• Чітко окреслені наслідки контролю 

• Достатня кількість фахових співробітників в органах нагляду 

• Обрані громади + категорії актів з більшим ризиком 

• Налагоджені стосунки з наглядовими органами в сфері 

дорадництва 

• Процедури та служби внутрішнього контролю: створення 

«культури контролю» та спільного «дружнього контролю»   



ДЖЕРЕЛА 
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• https://rm.coe.int/1680748104 (Supervision 

and auditing of local authorities’ action- 

CoE 1998) 

 

• https://rm.coe.int/1680747fbc (The 

relationship between central and local 

authorities – CoE 2007)  

https://rm.coe.int/1680748104
https://rm.coe.int/1680747fbc
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