
УДК 340.114 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ РІШЕНЬ МІСЦЕВИХ РАД  

ЯК ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

THE CLASSIFICATION OF LOCAL COUNCILS’ RESOLUTIONS  

AS A SOURCE OF ADMINISTRATIVE LAW IN UKRAINE 

 

Баєва Л.В., к.ю.н., старший викладач кафедри 

адміністративного права і процесу 

Запорізький національний технічний університет 

 

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-

методологічних проблем адміністративного права щодо питання класифікації 

рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України. Рішення 

місцевих рад як джерела адміністративного права існують в різних за 

формою видах актів органів місцевого самоврядування. Ними можуть бути 

нормативні акти, які приймаються у формі рішень у вигляді ухвал, доручень, 

звернень, заяв, статутів тощо. Рішення і постанови органів місцевого 

самоврядування приймаються в межах компетенції і діють на території 

відповідних міст, районів, сіл, селищ, мікрорайонів тощо. Як правило, ці акти 

регулюють відносини у сфері громадського порядку, охорони здоров’я, 

торгівлі в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. […] 
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(анотація українською не менше 1800 друкованих знаків або 250-300 слів). 

 

The article analyses topical theoretical and methodological issue of 

administrative law according to the classification of resolutions of local councils as 

a source of administrative law in Ukraine. The resolutions of local councils as a 

source of administrative law in the form of different kinds of acts of local self-



government. These include regulations that have been taken in the form of 

solutions in the form of decrees, orders, requests, applications, manuals, etc. 

Regulations and orders of local authorities shall within the competence and operate 

within the respective cities, districts, villages, towns, neighborhoods, etc. 

Typically, these acts regulate relations in the sphere of public order, health, and 

trade within the respective administrative- territorial unit. 

In contemporary legal science, considerable attention is devoted to the study 

of local councils’ resolutions classification. But, unfortunately, the provisions of 

the legislation on legislative work of local authorities are quite ambiguous and 

preliminary uncoordinated with each other and provide a sufficient basis for a 

discussion of types of resolutions of local councils as sources of administrative law 

in Ukraine. 

The purpose of the article is the analyses of theoretical definitions of terms 

"the classification of sources of law" and "classification of sources of 

administrative law". The main task of the study is the formulation of the main 

terms of administrative law sources and features of the classification resolutions of 

local councils in the system of sources of administrative law in Ukraine. […] 

Key words: local self-government bodies, classification of sources of law, 

classification of sources of administrative law, classification of resolutions of local 

councils, resolutions of local councils. 

(анотація англійською мовою не менше 1800 друкованих знаків або 250-300 

слів). 

 

Текст статті 

У сучасній правовій науці значна увага присвячена вивченню питання 

класифікації рішень місцевих рад. Але, на жаль, досить неоднозначні й 

неузгоджені між собою положення законодавства про нормотворчу діяльність 

органів місцевого самоврядування дають достатні підстави для дискусії щодо 

різновидів рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України. 

Розкриваючи зміст питання, передусім варто наголосити, що базовим 

елементом системи місцевого самоврядування в Україні є представницькі 



органи, до яких належать місцеві ради і органи самоорганізації населення. 

Вони є виборними колегіальними органами, що виражають волю і 

представляють інтереси всієї територіальної громади чи її частини, а також 

мають право приймати від її імені рішення, які діють на певній території. При 

цьому провідну роль серед представницьких органів місцевого 

самоврядування відіграють місцеві ради, які обираються членами громади [1, 

с. 204].  

[…]. 
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