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Рада Європи надає усебічну підтримку з тематики правосуб’єктності на місцевому 
рівні в Україні на запит Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Цей звіт 
підготовлено у рамках Програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення 
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» на запрошення Ради 
Європи. Документ підготовлено за матеріалами пана Франческо Палермо, професора 
права Веронського університету, радника з конституційних питань Конгресу місцевих і 
регіональних влад Ради Європи. Документ структуровано відповідно до опитувальника 
згаданого Комітету Верховної Ради України.

ІТА ЛІЯ

1 Населення 60,46 млн

2 Територія 294 140 км²

3 Національне свято 2 червня

4 Форма правління Парламентська республіка

5 Адміністративно-територіальна 
система, кількість муніципалітетів 

Унітарна

20 регіонів – 107 провінцій – 7,904 муніципалітети 
(комуни)

6 Парламент, 
чисельність парламентарів, 
тривалість каденції

Двопалатний: на сьогодні: 951 парламентар

Нижня палата 630 + Верхня палата 321  
(315 виборних + 6 пожиттєво) 
*з 2023 року: 600 парламентарів 
Нижня палата 400 + Верхня палата 200

7 ВВП (USD) 1 885 195 млн1

8 Індекс людського розвитку 0,892

1. За ким закріплено правосуб’єктність у Вашій країні на місцевому рівні: за 
територіальною громадою (або адміністративно-територіальною одиницею) 
або органом влади (радою, виконавчим комітетом)?

Стаття 114 Конституції Італії зі змінами, внесеними в 2001 році, визнає муніципалітети 
(комуни) автономними одиницями, що мають власні статути, владні повноваження 
та функції, які повинні здійснюватися відповідно до основоположних принципів 
Конституції. Аналогічне стосується провінцій, міст-метрополій, регіонів. Це 
положення слід розглядати у взаємозв’язку зі статтею 5 Конституції, яка встановлює, 
що Республіка «визнає і заохочує місцеві автономії та реалізує максимальний ступінь 
адміністративної децентралізації у службах, які залежать від держави» і «адаптує 
принципи і методи свого законодавства до вимог автономії і децентралізації». Це 
означає, що принцип автономії є засадничим принципом, який повинен лежати в 
основі всього законодавства та його тлумачення.

1   Source: https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/GeneralProfile/en-GB/380/index.html 

https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/GeneralProfile/en-GB/380/index.html
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На додаток до конституційних положень, стаття 3(2) законодавчого указу № 267/2000 
(базовий Закон про місцеві влади) визначає, що муніципалітет (комуна) є місцевою 
владою, яка представляє свою громаду, піклується про її інтереси і сприяє її розвитку.

Цивільний кодекс (прийнятий раніше за Конституцію, з цієї причини він містить 
це положення) визначає муніципалітет (комуну) як юридичну особу, наділену 
публічною правосуб’єктністю. Ця правосуб’єктність надає певний статус, тобто 
володіння правами і суб’єктивними правовими позиціями, які захищає правова 
система.

Складовими елементами муніципалітету є:

–  населення, яке складається з усіх людей, які постійно проживають на території 
муніципалітету;

–  територія, яка є простором, в межах якого муніципалітет здійснює свою 
юрисдикцію і в той же час є суб’єктом права;

–  активи, що складають усю економічну діяльність муніципалітету, тобто об’єкти і 
права, якими він володіє.

2. Якщо у Вашій країні територіальна громада має статус юридичної особи, то чи 
має аналогічний/подібний статус Ваша держава?

Так. Інституційна структура однакова для всіх рівнів у тому, що стосується статусу 
юридичної особи: муніципалітети, регіони і держава (плюс інші менш релевантні 
місцеві влади, такі як провінції, гірські громади, міста-метрополії) мають однаковий 
статус як суб’єкти юридичних прав і обов’язків.

3. Якщо у Вашій країні територіальна громада має статус юридичної особи, 
якими є обсяги правосуб’єктності інших рівнів місцевого самоврядування (чи 
є регіон або субрегіон як адміністративно-територіальна одиниця окремою 
юридичною особою). 

Як і муніципалітети, регіони (і більш обмеженою мірою провінції і міста-метрополії) 
мають статус юридичної особи і є суб’єктами юридичних прав і обов’язків. 

4. Якщо відповідь на попереднє запитання «ні», то вкажіть, будь ласка, який 
орган та від імені кого здійснює місцеве самоврядування на регіональному чи 
субрегіональному рівні)?

Не має відношення до Італії.

5. На якому рівні у Вашій країні закріплено правосуб’єктність держави 
та територіальної громади – конституційний акт чи закон? Якщо це 
регламентується законом, вкажіть, будь ласка, його назву. Будь ласка, вкажіть 
назву цього закону і надайте посилання на нього, якщо така є. 

Загальною нормою, що встановлює правосуб’єктність усіх рівнів влади, є стаття 
114.1 Конституції: «Республіка складається з муніципалітетів, провінцій, міст-
метрополій, регіонів і держави. Муніципалітети, провінції, міста-метрополії та регіони 
є автономними утвореннями, що мають свої власні статути, владні повноваження та 
функції відповідно до принципів, викладених у Конституції».

Регіони мають правосуб’єктність, яка також визнається Конституцією: стаття 116.1 
визначає особливий статус для п’яти «особливих регіонів»: трьох альпійських 
регіонів на Півночі, де постійно мешкають меншини (Трентіно-Південний Тіроль, 
Валле-д’Аоста, Фріулі-Венеція-Джулія) і двох великих островів (Сицилія і Сардинія).

file:///D:/LENA_WORK/%d0%ae%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd/ZVIT_N_R/ZVIT_6/ 
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Ці особливі регіони користуються ширшою автономією і їхні регіональні конституції 
(статути автономій) приймаються як конституційні закони держави, що закріплює 
їхню автономію на вищому рівні, але водночас ускладнює внесення змін. Стаття 
132 містить список регіонів, що означає, що для створення нових регіонів у будь-
який спосіб (злиття, поділ) необхідно внесення змін до Конституції (жоден регіон 
з населенням менше мільйона осіб не може бути створений). Згідно зі статтею 123 
звичайні регіони мають конституційну автономію, тобто вони самі приймають, 
відповідно до встановленої процедури, свої статути автономії в межах, передбачених 
Конституцією.

Що стосується місцевого самоврядування, то положення про правовий статус 
закріплені як в Конституції, так і в Національному базовому Законі про місцеві влади. 
Крім статті 114.1 (вище), Конституція містить дві основні норми, що визначають 
статус і автономію муніципалітетів. Стаття 118, пункти 1 і 2, передбачає, що 
«адміністративними функціями наділяються муніципалітети, за винятком випадків, 
коли ними наділені провінції, міста-метрополії і регіони або держава відповідно до 
принципів субсидіарності, диференціації і пропорційності з метою забезпечення їх 
зрівноваженого виконання. Муніципалітети, провінції та міста-метрополії виконують 
свої власні адміністративні функції, а також функції, покладені на них національним 
або регіональним законодавством, згідно з їхніми відповідними компетенціями». 
Це означає, що муніципалітети в принципі несуть відповідальність за всі 
адміністративні функції, якщо тільки вони не віднесені до інших рівнів управління 
(провінції, регіони, держава) за принципом субсидіарності, і що держава та регіони 
можуть делегувати додаткові адміністративні функції муніципалітетам. Також 
встановлено, що «муніципалітети, провінції, міста-метрополії та регіони мають свою 
власність» (стаття  119.6).

Базовий Закон про місцеві влади (законодавчий указ № 267/2000 із останніми 
змінами, внесеними у березні 2021 року) деталізує конституційні положення. Хоча 
він застосовується лише до звичайних регіонів, а не до п’яти особливих регіонів (які 
мають власні закони з цього приводу, оскільки місцеве самоврядування знаходиться 
в межах їхньої юрисдикції), особливі регіони мають подібні положення і в будь-якому 
випадку дотримуються конституційних принципів. Базовий закон стосується всіх 
місцевих влад, а саме «муніципалітетів, провінцій, міст-метрополій, гірських громад, 
острівних громад і об’єднань муніципалітетів» (стаття 2), згідно з яким муніципалітети 
на сьогодні є найбільш актуальними і важливими серед них. Усі інші місцеві влади 
фактично складаються з муніципалітетів, які є єдиними місцевими органами влади, 
що обираються громадянами (інші є органами влади другого рівня і складаються з 
представників муніципалітетів).

6. Якщо у Вашій країні у законодавстві визначено термін «муніципалітет» або його 
аналог, то чи використовується цей термін для означення територіального 
формування (громади), чи під цим поняттям розуміється тільки/також орган 
місцевого самоврядування (далі – ОМС).

Поняття «муніципалітет» («comune» – італійською) закріплено в законодавстві та 
застосовується до територіальної одиниці, а не до її населення. Рада (Consiglio 
comunale, обрані збори) і мер (Sindaco, що обирається безпосередньо громадянами), 
а також виконавчий орган (Giunta comunale, муніципальний уряд, що підтримує мера у 
здійсненні виконавчих функцій і призначається ним/нею) є органами муніципалітету. 
Статті 36-87 базового Закону про місцеві влади детально регулює процес виборів, 
роль і функціонування органів муніципалітетів.

file:///D:/LENA_WORK/%d0%ae%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd/ZVIT_N_R/ZVIT_6/ 
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7. Чи може бути у Вашій країні застосована процедура банкрутства до 
територіальної громади? (так або ні)

Так.

8. Якщо відповідь на питання № 7 «так», то дайте відповідь на наступне питання: 
Чи поширюється у Вашій країні на територіальні громади  загальна процедура 
банкрутства, передбачена для інших юридичних осіб? Якщо є особливості 
процедури чи взагалі спеціальна процедура, вкажіть, будь ласка, ключові критерії 
банкрутства територіальної громади та 3-4 особливості, які відрізняють 
процедури банкрутства територіальної громади від процедур банкрутства 
інших юридичних осіб.

Базовий Закон про місцеві влади (267/2000) регулює процедуру банкрутства 
одиниці місцевого самоврядування, яка називається «стан фінансової кризи», щоб 
підкреслити відмінність процедури від процедури банкрутства (яка застосовується до 
компаній і приватних організацій). Згідно зі статтею 244 закону, «стан фінансової кризи 
існує, якщо одиниця місцевої влади [муніципалітет або провінція] не може гарантувати 
виконання основних функцій і роботу служб, або якщо треті сторони висувають 
претензії до місцевої влади, які не можуть бути належним чином задоволені як 
звичайними засобами відновлення збалансованого бюджету, так і у разі позачергового 
визнання наявності боргу за межами бюджету». У такому випадку, як і в разі банкрутства 
компанії, призначається спеціальний адміністратор (Міністерством внутрішніх справ – 
для муніципалітетів чи провінцій; суддею – для компаній, які перебувають у процедурі 
банкрутства). В обох випадках метою є максимальний захист становища кредиторів. 
Процедура дещо відрізняється, хоча мета така сама (максимальна гарантія виплати 
кредитів). В цілому, виплата кредиторам відбувається швидше і безпечніше у випадку 
стану фінансової кризи муніципалітетів: оскільки муніципалітет не може припинити 
своє існування через банкрутство, то можуть здійснюватися фінансові інтервенції 
з державного бюджету. Часто це відбувалося за допомогою спеціальних законів, 
прийнятих національним парламентом для покриття заборгованості окремих 
муніципалітетів (дуже спірною справою була справа муніципалітету Катанії на Сицилії, 
якому в 2008 році було надано надзвичайний фонд у розмірі 140 мільйонів євро) або 
груп муніципалітетів (див., зокрема, закон № 160/2016).

Якщо більш детально, заява про банкрутство (стан фінансової кризи) приймається 
муніципальною радою. Далі вона скеровується в регіональне відділення Рахункової 
палати та в Міністерство внутрішніх справ. За пропозицією Міністерства внутрішніх 
справ Президент Республіки (глава держави) призначає так званий «надзвичайний 
орган із врегулювання», який готує план врегулювання муніципального боргу, 
призначає надзвичайного комісара на термін, необхідний для врегулювання, і 
контролює подальші етапи (див. статтю 252 базового Закону про місцеві влади).

9. Чи передбачені законодавством вашої країни випадки відсторонення ОМС 
територіальної громади (депутатський корпус або виконавчий орган) від 
управління справами територіальної громади із запровадженням зовнішнього 
управління? (так або ні)

Так.

10. Якщо відповідь на питання № 9 «так», то вкажіть будь ласка, які умови 
запровадження зовнішнього управління, який орган держави його здійснює та на 
який період вводиться така процедура?

file:///D:/LENA_WORK/%d0%ae%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd/ZVIT_N_R/ZVIT_6/ 
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Стаття 142 Закону про місцеві влади (№ 267/2000) визначає, що мери (а також 
президенти провінцій, муніципальних об’єднань і гірських громад), члени 
муніципальних зборів (депутати рад) і члени муніципальних виконавчих органів 
можуть бути відсторонені з посади наказом Міністра внутрішніх справ, «якщо 
їхні дії становлять порушення Конституції, або серйозні та постійні порушення 
закону або з обґрунтованих міркувань забезпечення громадського порядку». Те 
ж саме положення передбачає, що до прийняття міністерського указу префект 
(тобто представник центрального уряду на території провінції) може тимчасово 
усунути зазначених представників, «якщо існують важливі та серйозні причини, що 
виправдовують таку необхідність».

На підставі подальших уточнень у тому самому законі, а також на основі узгодженого 
тлумачення судовими органами та на основі практики, відсторонення від посади 
може мати місце переважно в двох випадках. По перше, коли демократичне 
функціонування виборних органів не може бути забезпечене – це рідкісний випадок 
нездатності сформувати політичну більшість, що іноді трапляється (це може статися 
в деяких особливих регіонах, де безпосередньо обраному меру закон про вибори 
в муніципалітети автоматично не приписує більшість голосів членів муніципальних 
зборів), відсутність кандидатів на місцевих виборах, серйозні розбіжності, що блокують 
діяльність муніципалітетів. Сюди ж відносяться фінансова криза муніципалітету, 
яка виникає, коли бюджет не затверджується радою або коли оголошується стан 
фінансової кризи.

Другою причиною відсторонення є наявність доведеного зв’язку між муніципальними 
посадовими особами та організованою злочинністю, тобто коли організована 
злочинність (мафія та аналогічні злочинні організації) бере під контроль муніципальну 
адміністрацію, наприклад, шляхом обрання одного зі своїх членів на посади в 
муніципалітетах (статті 143-146 базового Закону про місцеві влади). «Серйозні і 
постійні порушення закону» охоплюють також, відповідно до нещодавно прийнятого 
законодавства, нехтування зобов’язаннями в галузі охорони довкілля, особливо в 
сфері управління поводження з відходами.

Додатковими підставами для введення зовнішнього управління є наявність 
перепони постійного характеру (смерть, важка хвороба) або добровільна відставка 
мера, вотум недовіри, винесений радою (відставка або недовіра, тобто локальні 
політичні конфлікти, являють собою найчастіші випадки усунення: 63% від загальної 
кількості у 2010–2020  рр.), а також несумісність мера із посадою, яку він обіймає, 
наприклад, якщо мер визнаний винним у скоєнні злочинів або затриманий за зв’язок 
з мафією (законодавчий указ № 235/2012, стаття 10 і наступні) або якщо він/вона стає 
кандидатом у депутати національного парламенту і обирається до ради регіону, або 
стає членом іншої адміністрації (наприклад, міністром  національного чи регіонального 
рівня тощо). Члени муніципальних рад, які були усунені або подали у відставку, 
натомість замінюються кандидатами, які не були обрані: ради розпускаються тільки 
в тому випадку, якщо такі заміни стають неможливими через відсутність кандидатів, 
неприйняття посади, відставки більше половини депутатів ради.

У всіх таких випадках розпуск муніципальних органів (ради і мера – виконавчі 
органи муніципалітету автоматично розпускаються, якщо мер йде у відставку 
або відсторонюється від посади) оголошується указом Президента Республіки за 
поданням Міністра внутрішніх справ і після схвалення національним урядом (Радою 
Міністрів). Згодом Міністр внутрішніх справ призначає надзвичайного комісара, який
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керує  муніципалітетом  до нових виборів, які повинні відбутися якомога швидше, 
тобто в найближчу можливу дату. Період введення надзвичайної адміністрації 
варіюється в залежності від обставин, але становить не менше трьох місяців і 
зазвичай триває не менше 6 місяців. У разі відсторонення мера від посади через 
зв’язки з організованою злочинністю період дії надзвичайної адміністрації триває 
довше: 12–18 місяців, і може бути у виняткових випадках продовжений максимум до 
24 місяців.

Надзвичайний комісар є високопоставленим державним службовцем Міністерства 
внутрішніх справ (тобто він або вона повинні відповідати кваліфікаційним критеріям 
для посади префекта). Тільки у випадку зовнішнього управління, введення якого 
обумовлено змовою з організованою злочинністю, надзвичайний комісар не є 
одноосібним органом, а складається з трьох осіб (зазвичай двох державних службовців 
Міністерства внутрішніх справ і одного судді). У разі великих муніципалітетів йому / їй 
може допомагати один або кілька «суб-комісарів». Надзвичайний комісар наділений 
повноваженнями, передбаченими указом Міністерства внутрішніх справ, яким він / 
вона призначається: зазвичай, усіма цими повноваженнями наділені мер, інші члени 
муніципального уряду і ради. Це означає, що надзвичайний комісар може вживати всі 
заходи, що відносяться до юрисдикції муніципалітету, включаючи ті, що входять до 
повноважень надзвичайної адміністрації.

11. Чи по усіх категоріях справ, пов’язаних із вирішенням питань місцевого значення, 
фізичні та юридичні особи-скаржники звертають свої вимоги до територіальної 
громади? Чи у законодавстві Вашої країни передбачено випадки, коли особа може 
звернутися з позовом до суду безпосередньо до ОМС чи посадової особи ОМС, а не 
до територіальної громади? 

Скарги та судові позови можуть бути подані тільки проти органів місцевого 
самоврядування (муніципалітетів та інших менш релевантних органів місцевого 
самоврядування, згаданих вище, таких як провінції, метрополійні території тощо) 
або їх посадових осіб. Будь-яка особа (фізична або юридична особа), що стверджує, 
що будь-яке її право або законний інтерес були порушені актом, прийнятим органом 
місцевого самоврядування, має право оскаржити такий акт двома способами: через 
подання позову до суду або прохання до публічної адміністрації розглянути повторно 
/ змінити адміністративне рішення.

12. Чи передбачена у Вашій країні дисциплінарна або матеріальна (цивільна) 
відповідальність посадових осіб ОМС за прийняття неефективних чи незаконних 
рішень (якщо таке рішення стало наслідком політичної позиції, помилки чи 
некомпетентності, та не містить ознак кримінального правопорушення)? 
Якщо так, то чи може бути звернено стягнення на майно винної посадової особи, 
а не на майно територіальної громади (наприклад, солідарна відповідальність 
громади та посадової особи чи стягнення з посадової особи у порядку регресу)? 

Так, посадові особи органів місцевого самоврядування можуть бути притягнені до 
дисциплінарної та фінансової відповідальності, і у низці випадків (але не завжди) 
збиток може бути стягнутий за рахунок майна відповідальної посадової особи.

Стаття 28 Конституції передбачає, що посадові особи та службовці (публічні службовці) 
будь-якого органу публічної влади (на рівні держави, регіонів, муніципалітетів та 
інших місцевих одиниць, а також інші публічні наймані працівники) несуть пряму 
відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам. У таких випадках цивільна
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відповідальність поширюється на публічні органи, які вони представляють, що 
означає, що в принципі публічний орган (наприклад, муніципалітет) несе солідарну 
відповідальність за такий збиток. Таким чином, фізична або юридична особа, якій було 
заподіяно шкоду, може подати позов або до посадової особи/публічного службовця, 
або до органу влади (наприклад, муніципалітету), або навіть до обох зазначених. 
Однак на практиці позови про фінансову відповідальність подаються майже виключно 
проти органу публічної влади (наприклад, муніципалітету). Якщо орган публічної 
влади (наприклад, муніципалітет) буде визнаний фінансово відповідальним за шкоду, 
спричинену діями його посадових осіб / публічних службовців, він може згодом подати 
до суду на посадову особу / публічного службовця з метою отримання компенсації за 
суму, витрачену на відшкодування збитків. 

13. Який правовий статус мають органи місцевого самоврядування, якщо 
територіальна громада є юридичною особою? Яким чином визначаються обсяги 
правосуб’єктності ОМС у такому випадку?

На основі описаної структури місцевого самоврядування Італії тільки муніципалітет 
(комуна) як така є юридичною особою, яке діє через свої органи: рада (асамблея) 
обирається місцевим населенням, мер (також обирається прямим голосуванням 
мешканців) і муніципальний виконавчий орган, який забезпечує діяльність мера 
(Стаття  36 Закону про місцеві влади, № 267/2000). Муніципальну адміністрацію очолює 
мер, а різні підрозділи підпорядковуються відповідальному члену муніципального 
уряду. 

14. Хто та на яких підставах може виступати від імені територіальної громади 
безпосередньо у суді? Чи передбачені законодавством Вашої країни випадки, коли 
територіальну громаду у зовнішніх відносинах (у тому числі у суді) представляє 
держава або орган держави? 

В Італії кожен рівень урядування має власну структуру і правосуб’єктність. Це стосується 
держави, регіонів і муніципалітетів (та інших проявів місцевого самоврядування, 
включаючи провінції). Зовнішнє представництво покладено на вищу посадову особу, 
що забезпечує виконавчі функції, тобто президента регіону, президента провінції 
та мера відповідно. Те саме стосується й повноважень діяти від імені юридичної 
особи, в тому числі в судах: мер наділений цими повноваженнями, щоб представляти 
муніципалітет, президент регіону – відповідний регіон, прем’єр-міністр – державу. 
Така чином, муніципалітет може бути представлений тільки своїм мером і не 
може бути представлений владою іншого рівня управління.

15. Якщо зміна правосуб’єктності держави або територіальної громади у Вашій 
країні відбулася протягом останніх 30-ти років, вкажіть будь ласка, скільки 
часу зайняв процес трансформації та які були ключові етапи змін? 

Не стосується Італії. Правовий статус муніципалітетів, за своєю суттю, визначений в 
одному з перших законів, прийнятих італійським парламентом після об’єднання, – 
Законі про адміністративне об’єднання 1865 року.

16. Якщо зміна правосуб’єктності держави або територіальної громади у Вашій 
країні відбувалася в умовах зовнішніх або внутрішніх збройних конфліктів, 
вкажіть, чи не вбачались ризики територіальної цілісності або національної 
безпеки унаслідок цих змін? Якщо так, то які і які запобіжні заходи приймалися 
для уникнення цих ризиків? Якщо так, то які превентивні заходи були прийняті, 
щоб уникнути цих ризиків?

Не стосується Італії.



Д ЛЯ НОТАТОК
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