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competence. This aspect is somewhat contradictory regarding that state bodies are usually established as 
legal entities that cannot be said about the head of the Ukrainian state; 

- in terms of a certain constitutional and legal status he/she is the head of the state and acts on its 
behalf. A significant clarification of this judgment is the thesis about the President of Ukraine as a legal 
form of the head of state, who is elected by the people and receives power for a fixed term by delegation. 
As for the recognition of his/her highest official, we consider the relevant judgment to some extent condi-
tional and evaluative, because in the national legal doctrine and current legislation the issue of the hierar-
chical system of officials in Ukraine is not yet developed; 

- from the point of view of ontology (of his/her being, existence) the President of Ukraine is an 
individual who has reached at least 35 years of age. A significant shortcoming of the current legislation is 
a rather limited, in our opinion, set of requirements for a candidate for this elected position, and in the 
future, in case of winning the election, describe the current head of state. The legislator did not envisage 
as a condition for the emergence of constitutional and legal relations, within which a citizen of Ukraine 
can be elected President of Ukraine, or the fact of higher education (in epistemological terms, the 
President of Ukraine must be an active subject of knowledge, because it is cognitive capabilities provide 
him/her to gain higher education; it should be noted that the President is both an object of knowledge of 
the social sciences, most of which study the impact of this institution on various social processes and are 
designed to increase its effectiveness in a constantly changing environment. At the same time some them 
(history, history of the state and law) explore his/her personality, achievements, personal role in society, 
neither he/she has significant experience of professional activity, nor the recognition of a high level of 
his/her competence as a professional in general, nor he/she has high moral qualities; 

- in terms of the system of constitutional law the President of Ukraine is a constitutional and legal 
institution, the rules of which determine: 1) the place and role of the head of state in the state mechanism 
and its relationship with other state bodies; 2) the procedure for substituting this position; 3) functions and 
powers of the head of state; 4) his/her responsibility for treason or other crime; 

- in terms of doctrine and practice of public administration, the head of state is one of the most im-
portant elements of the modern system of public administration. He/she converges large volumes of infor-
mation flows from other elements of this system. Analysis of information, development of management 
decisions and control over their implementation - these are the main President’s functions in this system; 

- in terms of the attitude to this constitutional and legal institution and the personality of the head of 
state by society and government institutions, the President of Ukraine is an honorary title protected by law 
and retained for his/her life, unless the President of Ukraine was removed from office by impeachment. 

Keywords: Constitution of Ukraine, President of Ukraine, head of state, senior official, state 
body, state power body. 
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Стаття присвячена історико-правовим аспектам нормативного регулювання форм діяльно-
сті представницьких органів місцевого самоврядування та їхніх членів на українських землях, що 
перебували у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії. Продемонстровано, що протягом 
60-90-х років ХІХ століття відбувалося накопичення досвіду нормативного закріплення правового 
статусу та організації роботи представницьких органів влади на місцях, становлення основних 
форм їх діяльності. Звертається увага на те, що в обох імперіях прийняття ліберального законодав-
ства про місцеве самоврядування спричинило активізацію місцевої нормотворчості. Аналізується 
зміст загальнодержавних і місцевих актів, що регламентували форми діяльності представницьких 
органів кінця ХІХ – початку ХХ століть.  
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Постановка проблеми. Питання належної організації роботи депутатського кор-
пусу супроводжують процес розбудови місцевого самоврядування на всіх етапах його 
еволюції. Тому для більш повного розуміння сучасного стану й перспектив розвитку 
форм діяльності тих чи інших суб’єктів публічної влади завжди важливо мати чітке уяв-
лення про попередній досвід їх нормативного закріплення та практики реалізації, з ура-
хуванням конкретно-історичних умов. При цьому важливо зрозуміти не тільки магістра-
льні напрями й загальні тенденції розвитку місцевого самоврядування як підсистеми 
публічної влади, але й еволюцію окремих елементів організації роботи муніципальних 
органів, зокрема форм і методів їх діяльності. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Пробле-
мам еволюції правового регулювання статусу та організації роботи вітчизняних органів 
місцевого самоврядування присвятили свої роботи такі вчені, як О. В. Батанов, 
А. А. Безуглов, О. М. Головко, Г. В. Задорожна, В. В. Кравченко, Л. Л. Лабенська, 
П. М. Любченко, Б. А. Пережняк, М. Л. Пєшин, М. В. Пітцик, О. А. Редькіна, С. О. Сем-
ко, С. Г. Серьогіна, О. В. Чернецька, Я. Г. Ярматов, О. Н. Ярмиш та інші. Однак історич-
ний розвиток форм діяльності депутатів місцевих рад у їх працях розглядається лише 
побіжно, що не дає змоги сформувати цілісне уявлення про цей елемент організації ро-
боти депутатського корпусу. Необхідність удосконалення організації роботи місцевих 
рад і їх депутатів у сучасних умовах децентралізації та реформування територіальної 
організації публічної влади в Україні зумовлює потребу в поглибленому вивченні діале-
ктичного розвитку правового регулювання форм діяльності депутатів представницьких 
органів місцевого самоврядування на попередніх етапах вітчизняної історії, його крити-
чної оцінки й прогнозування подальших кроків законодавця в цій сфері.  

Метою цієї статті є виокремлення основних історичних етапів розвитку правового 
регулювання форм діяльності членів представницьких органів місцевого самоврядуван-
ня, що існували на українських землях, котрі перебували у складі Австро-Угорщини та 
дореволюційної Росії, з’ясування історичного процесу накопичення відповідних форм та 
їх практичної реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Історики відзначають, що місцеве самоврядування 
бере початок ще з епохи раннього Середньовіччя, вічового правління й станово-
представницьких зборів. Утім, у сучасному вигляді місцеве самоврядування склалося в 
ХІХ ст. як результат перемоги ліберально-демократичних реформ у провідних державах 
світу. Тому розгляд еволюції правового регулювання форм діяльності депутатів вітчиз-
няних місцевих представницьких органів влади варто розпочати з 60-х років ХІХ ст., 
коли в Австро-Угорщині та Російській імперії, до складу яких входили на той час украї-
нські землі, майже паралельно розпочалося впровадження місцевого самоврядування. 

Австрійський уряд узявся за врегулювання відносин у сфері місцевого самовряду-
вання вже на початку 1860-х років. 5 березня 1862 р. був виданий Закон «Про устрій 
гмін та Виборчу ординацію для гмін» [1], яким визнавалося право сіл, містечок і міст на 
самоврядування, окреслювався порядок формування та організація діяльності гмінного 
самоврядування в межах усієї імперії. Цей закон мав рамочний характер, тож на його 
основі Галицький крайовий сейм прийняв низку законів, котрі досить повно регламенту-
вали діяльність органів місцевого самоврядування всіх рівнів у Галичині. На засіданнях 
Галицького сейму 19-22 березня 1866 р. було ухвалено урядові проєкти законів про гмі-
ни, панські маєтки та повітове представництво, затверджено відповідні виборчі «орди-
нації». 12 серпня 1886 р. вони були затверджені у Відні [2, c. 172]. 

Слідом за цим 13 березня 1889 р. було прийнято закони про місцеве самовряду-
вання для тридцяти великих галицьких міст, а 3 липня 1896 р. – про місцеве самовряду-
вання для дрібних міст, містечок і великих гмін [3, с. 91]. Міста, у яких проживало понад 
3 тисячі мешканців, мали право формувати органи міського самоврядування – міську 
раду й міську управу. Для Львова як найбільшого міста регіону передбачалося прийнят-
тя окремого статуту. 

Прийняття вищеназваних законів спричинило активізацію місцевої нормотворчо-
сті. Особливо активно проводилася робота з розробки локальних нормативно-правових 
актів, спрямованих на посилення самоорганізації міської громади. Так, протягом 1865 р. 
Львівською міською радою було розроблено, а 26 березня 1866 р. остаточно схвалено 
проєкт статуту міста, однак лише 14 жовтня 1870 р. він був затверджений монархом [4, 
с. 219]. Цей статут діяв до самого розпаду Австро-Угорщини в жовтні 1918 р. і застосо-
вувався навіть після окупації західноукраїнських земель Польщею аж до 1933 р. Упро-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

112 ISSN 2078-3566 

довж цього часу статут зазнав деяких змін за законами від 11 квітня 1896 р. та від 
25 травня 1909 р. Він налічував 114 статей і передавав управління містом до рук міської 
ради та магістрату. 

Порядок діяльності Львівської міської ради визначався регламентом, який був 
нею затверджений 18 вересня 1872 р. (зі змінами й доповненнями від 9 липня 1874 р., 
20 травня 1875 р., 20 квітня 1876 р. і 5 червня 1878 р.). 

До складу Львівської міської ради входило 100 депутатів, які спочатку обиралися 
строком на три роки, а з 1896 р. – на шість, але через кожні три роки в порядку жеребку-
вання 50 депутатів віддавали свої місця заново обраним. Порядок виборів депутатів до 
міської ради регулювався спеціальною виборчою «ординацією», яка була затверджена 
одночасно зі статутом. Депутати працювали на безоплатній основі. 

Статут установлював обов’язок присутності на засіданні депутатів. Засідання по-
ділялися на звичайні та надзвичайні, відкриті й закриті (на вимогу 10 депутатів засідання 
могло бути оголошене закритим). Статут визначав, що депутати не обов’язково мали 
бути попередженими про засідання, але зобов’язані були на нього прибути. 

Мінімальна кількість засідань, що мала бути проведена протягом року, статутом 
не встановлювалася. Надзвичайні засідання скликалися президентом міста чи його за-
ступником, зокрема на вимогу чотирьох депутатів. Для прийняття рішення встановлю-
вався кворум у 40 депутатів. Рішення приймалися відкритим голосуванням (за винятком 
призначень на посади) простою більшістю голосів.  

Головував на засіданнях ради президент міста, який обирався радою зі свого 
складу, чи віце-президент, який обирався в тому ж порядку, що й президент. Головую-
чий відкривав і закривав засідання та керував (організовував) дебатами; він не брав уча-
сті в голосуванні, й у разі розподілу голосів порівну пропозиція вважалася неприйнятою. 
Статутом передбачалася можливість відкритого та закритого голосування. Окремий па-
раграф статуту приділявся протоколу засідань: визначалося, що його підписують голо-
вуючі та два уповноважені радою депутати [5]. 

Саме в цей період посилюється й регламентація організаційних форм роботи міс-
цевих рад – регламентом установлювався порядок роботи президії міської ради, органі-
зація та діяльність секцій, спеціальних комісій і комітетів міської ради [6, с 51]. Так, рег-
ламентом ради королівського столичного міста Львова від 13 вересня 1872 р. було 
передбачено функціонування Президії міської ради, до якої входили президент, перший 
віце-президент, за результатами жеребкування два розпорядники (обиралися секціями зі 
свого складу та слідкували за порядком під час засідань, реєстрували виступаючих і від-
сутніх тощо) та секретар. Регламент установлював, що секретар чи його заступник веде 
протоколи засідань, реєструє вхідну документацію ради, облік нерозглянутих справ, 
упорядковує архів ради, здійснює контроль над виконанням друкарнею чи літографією 
робіт, що призначаються для ради, контролює їх розподіл, подає на засіданнях ради про-
токоли та списки, передбачені регламентом. 

На відміну від статуту міста, регламент ради закріплював частоту проведення її 
засідань – раз на два тижні, кожен другий четвер (за винятком свят), о 6.00. Надзвичайні 
сесії скликалися за пропозицією секції або не менш як 4 депутатів. Регламент установ-
лював обов’язок попереджати депутатів за 2 дні про проведення засідання й надавати їм 
порядок денний. Кожне засідання згідно з регламентом починалося ухваленням прото-
колу попереднього.  

Регламент закріплював за депутатом право на початку засідання, після затвер-
дження протоколу, звертатися із запитами, що стосувалися інтересів громади, до прези-
дента, керівників служб магістрату, до самого магістрату, доповідачів та керівників сек-
цій і спеціальних комісій. Така норма забезпечувала представникам громади можливість 
виступати з питань, що мали суспільний резонанс. 

Цікавим для дослідження є закріплений регламентом порядок розгляду пропози-
цій депутатів. По-перше, вони повинні бути підтримані п’ятьма депутатами, по-друге, їх 
оголошують на засіданні ради, вона ж передає їх на розгляд відповідних комісій чи сек-
цій. Важливе положення містить § 27 регламенту: на обговорення міської ради можуть 
бути винесені тільки питання, попередньо розглянуті в секціях чи постійних комісіях, 
або в комісіях, спеціально визначених радою. Хоча далі передбачається можливість за 
підтримки більшості ради на вимогу президії чи 10 депутатів розглядати на засіданні 
питання, яке не включене до порядку денного чи не розглянуте в комісіях. Регламент 
також установлював порядок запису на виступи та детально описував процес обгово-
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рення, голосування, можливість заслуховування на засіданні громадян із поясненнями 
щодо певного питання, закріплював вимоги до змісту протоколу засідання.  

Особливо важливим для дослідження еволюції організаційних форм роботи пред-
ставницьких органів місцевого самоврядування є положення регламенту ради королівсь-
кого столичного міста Львова 1872 р. стосовно діяльності секцій та спеціальних комісій. 
У той період секціям надавалися достатньо широкі повноваження, зокрема повноважен-
ня вирішувати низку питань від імені ради. Рада створювала 5 секцій, діяльність кожної 
з них зводилася до: а) розгляду пропозицій ради; б) вирішування справ, що належали до 
її компетенції; в) виконування функцій контролю. Кожна секція обирала зі свого складу 
голову, заступника та секретаря. Крім секцій, міська рада Львова створювала спеціальні 
комісії з метою розгляду питань, які вимагали постійного нагляду або фахових рекомен-
дацій. Комісії поділялися на постійні й тимчасові, причому до роботи в них могли залу-
чатися не тільки депутати, але й будь-які інші особи з правом дорадчого голосу. Кіль-
кість комісій постійно зростала, і вже в 1913 р. їх було 76 порівняно з 5 в 1871 р. [4, 
с. 220]. Кожен депутат міської ради був членом якоїсь комісії, а багатьом із них доводи-
лось брати участь і в декількох комісіях.  

Крім цього, регламент міста Львова 1872 р. передбачав формування радою спе-
цифічних утворень для представництва інтересів громади та їх захисту у відповідних 
закладах, товариствах тощо. Такими утвореннями були депутатські групи й комітети. У 
зв’язку з поділом Львова на 5 районів міська рада обирала з числа своїх депутатів споча-
тку 18, а з 1896 р. 25 делегатів строком на 1 рік, а згодом – на 3 роки, які від її імені ви-
конували в районах функції уповноважених. Делегати проводили свою роботу у двох 
напрямах – внутрішньому та зовнішньому: брали участь у спільних нарадах, опрацьову-
вали та подавали на розгляд президії магістрату проєкти розпоряджень, а також нагля-
дали за роботою самоврядних органів, закладів і публічних установ, фінансованих гро-
мадою тощо. 

Наведені факти дають підстави для висновку, що форми діяльності депутатів міс-
цевих рад на українських землях у складі Австро-Угорської імперії закріплювалися на 
рівні законів та регламентів. При цьому основна увага приділялась регламентації участі 
депутата в засіданнях ради, хоча передбачалися й такі організаційні форми діяльності, як 
участь у роботі секцій, постійних і спеціальних комісій, депутатських груп і комітетів, а 
також виконання функцій делегата в міському районі. 

Становлення місцевого самоврядування в Російській імперії передусім 
пов’язують із земською та міською реформами Олександра ІІ. У 1864 р. Положенням 
про губернські та повітові земські установи було запроваджено інститут земств [7, 
с. 130–131]. Спочатку вони вводились у південних і лівобережних губерніях. У зв’язку з 
польським повстанням 1863 р., у якому брала участь і частина «хлопоманів», на Право-
бережній Україні інститут земств тривалий час не впроваджувався. Земську реформу тут 
було проведено лише в 1911 р. [8, c. 94]. 

Слід відзначити величезний масив нормативних актів того часу, присвячених зем-
ствам. За даними М. В. Угрюмової, тільки з 1864 по 1867 роки стосовно земств було 
прийнято понад триста законодавчих документів: 70 Височайших повелінь, 35 указів 
Правлячого Сенату, 126 циркулярних пропозицій МВС губернському керівництву, 121 
розпорядження та вказівка МВС [9, c. 70]. Переважна частина цих актів стосується 
окремих випадків, однак вони мають і загальне значення для тлумачення окремих норм 
земського законодавства на всій земській території Російської імперії.  

Прототипом сучасних депутатів місцевих рад у російській історії можна вважати 
губернських і повітових земських гласних – виборних членів колегіальних органів зага-
льної компетенції (зборів), що були запроваджені імператором Олександром ІІ у межах 
реформи територіальної організації публічної влади 1964 р. й перебували поза межами 
системи урядових установ.  

Деякі автори стверджують, що «за формами діяльності земству були притаманні 
такі функції місцевого самоврядування: нормотворча, установча, контролююча і правоо-
хоронна» [10, c. 18]. Утім, із такою тезою важко погодитись, адже реформа земського 
управління була половинчастою, і земські установи були позбавлені обов’язкових (при-
мусових) розпорядчих прерогатив. Тобто положення 1864 р. не надавало земським уста-
новам права видавати обов’язкові постанови й виконувати їх за допомогою власних ор-
ганів. Це були установи, за висловом тогочасних фахівців, «із компетенціями, але без 
влади». 
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Положення 1864 р. регламентувало порядок діяльності органів земського самов-
рядування лише в найбільш загальному вигляді. Тому земства намагалися впорядкувати 
роботу зборів і порядок ведення справ управами за допомогою власних локальних нор-
мативно-правових актів. Наприклад, у 1870 р. Полтавське губернське земство ухвалило 
«Правила про порядок засідань Полтавського губернського земського зібрання», а 
1871 р. «Інструкцію про порядок виконання справ у Полтавській губернській земській 
управі, а також про відповідальність підлеглих осіб за особистими їх службовими 
обов’язками» [10, c. 17]. Зазначені нормативні акти передбачали демократичний порядок 
ухвалення рішень та інформування про прийняті постанови місцевої громади. Земства 
забезпечували гласність своєї діяльності шляхом публікації матеріалів про роботу зем-
ських зборів. 

Значну роль у діяльності земств відігравали робочі комісії, що створювались збо-
рами для перевірки діяльності управ та розгляду поточних справ і діяли упродовж кож-
ної земської сесії. У 90‐х роках такі комісії діяли в усіх земствах Лівобережної та Пів-
денної України, вони були формою залучення гласних до розробки проблем розширення 
повноважень у місцевих органах самоврядування. Беручи до уваги позитивний досвід їх 
роботи, у деяких земствах, окрім постійних ревізійних комісій, створювалися комісії за 
напрямами діяльності, де обрані зборами їх члени розподіляли між собою для ревізії 
різні галузі земського господарства. У Таврійському земстві в різні періоди постійно 
діяли комісії – ревізійна, кошторисна, санітарна, страхова, проєктна, юридична та учи-
лищна, комісія з народної освіти, емеритарна (тобто пенсійна), кустарна, статистична, а 
також існувало багато тимчасових комісій із різноманітних питань тощо. 

Як зазначає Н. Г. Горбачова, основними видами діяльності гласних були відвіду-
вання засідань зборів, голосування, виступи на засіданнях, подання заяв, участь у роботі 
комісій [11, c. 25–26]. Саме на земських зборах уперше у вітчизняній історії було апро-
бовано таку форму роботи депутатського корпусу, як сесія, адже повітові й губернські 
земські збори не були постійно діючими органами. Чергові сесії зборів скликалися один 
раз на рік і тривали протягом декількох днів (повітових – до 10 днів, губернських – до 20 
днів) [12]. Могли проводитися й позачергові сесії. Засідання зборів були відкритими для 
публіки, що в поєднанні з назвою депутатів – «гласні» (які мали бути «голосом народу») 
– слугувало впровадженню в політичний лексикон терміна «гласність». У практиці зем-
ських зборів уперше було застосовано й таку форму депутатської діяльності, як участь у 
комітетах і комісіях. Саме така участь надавала гласним можливість реально впливати 
на вирішення місцевих справ [13]. Земські установи були першою вітчизняною школою 
демократичного врядування, тим місцем, де викристалізовувалися й випробовувалися 
форми й методи депутатської діяльності. 

Уже з перших кроків деякі земства висловили прагнення регламентувати свої за-
сідання, установити «наказами», «регламентами» й «правилами» певні моделі ведення 
справ. Такі «накази» були складені земствами, зокрема у 1865 р. – Охтирським, а також 
Полтавським і Харківським губернськими, а в 1866 р. – Богодухівським, Ялтинським і 
Херсонським губернськими. Обсяг цих «наказів» суттєво різнився: вони містили від 2 до 
18 параграфів, при цьому деякі досить детально визначали хід засідань, способи голосу-
вання, порядок внесення пропозицій та окремих думок, інші ж лише переповідали зага-
льні норми земського положення з цього приводу, обмежуючись стереотипними норма-
ми. Не зупиняючись докладно на цих наказах, відзначимо лише найбільш оригінальні. 
Так, згідно з харківським наказом, під час засідання присутні гласні не мали права, «не 
залишаючи справ зібрання, ухилятися від подачі голосів під час вирішення питання» [14, 
с. 71]. Натомість у Чернігівському земстві з 1866 р. було прийнято виносити остаточне 
рішення щодо доповіді наступного дня після її проголошування. Особливістю чернігів-
ського наказу було також допущення «другого читання», тобто повторного обговорення 
під час читання протоколу засідання. Таким чином, постанова вважалася остаточно за-
твердженою лише після затвердження протоколу засідання [14, c. 72]. Однак із плином 
часу більшість цих наказів дедалі частіше ігнорувалися, і в 90-х роках ХІХ ст. лише поо-
динокі земства продовжували керуватися особливими правилами для засідань. Це пояс-
нюється тим, що земства почали дивитись, з огляду на Закон 1866 р., на регламентуван-
ня порядку засідань як на прерогативу голови зборів.  

Міське самоврядування в Російській імперії спочатку здійснювалося на підставі 
«Городового положення» від 16 червня 1870 р. Це Положення визначало, що органами 
міського громадського управління є міські виборчі збори, міська дума й міська управа. 
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Міські виборчі збори раз на чотири роки обирали гласних міської думи. 
Що ж стосується внутрішньої організації міського управління, то вона була до-

сить раціональною. Розпорядчі функції були надані міській думі, натомість виконавчим 
органом, що діє в рамках, відведених їй думою, стала управа. Розподіл занять і порядок 
дій управи та підпорядкованих їй органів встановлювалися інструкцією, що видавалася 
думою. Члени управи обиралися думою й не потребували затвердження адміністрацією. 
Постановою думи члени управи могли бути усунені від посади й віддані суду. Міський 
голова також обирався думою, але затверджувався на посаду губернатором або мініст-
ром внутрішніх справ (залежно від рангу міста). Міський голова, як правило, обіймав 
керівне місце не тільки в управі, але й був також головою думи.  

Міські думи, на відміну від земських зборів, мали право збиратися протягом усьо-
го року в міру накопичення справ, чисельність засідань не обмежувалася. Думи самі ви-
значали порядок провадження справ, але зобов’язувалися при цьому дотримуватися пра-
вил про порядок провадження справ у земських, дворянських і міських громадських і 
станових зборах, як цього вимагали закони від 13 липня 1867 р. Головною метою цих 
правил було припинення небажаних дебатів у громадських зборах. 

Утім, у контексті предмета нашого дослідження на окрему увагу заслуговує Горо-
дове положення від 11 червня 1892 р. [15]. Цей документ є одним із небагатьох, де увагу 
приділено процедурним нормам, за якими працювали місцеві представницькі органи і 
які є прикладом системного нормативного регулювання організаційних форм роботи цих 
органів. 

Згідно з цим документом, дума обиралася на чотири роки та складалася з гласних. 
У міських поселеннях, що мали не більше 100 виборців, дума складалася з 20 гласних, а 
в тих, де кількість виборців була вищою, до цих 20 гласних на кожні 50 виборців дода-
валося по 3 гласні, доки кількість не становила: у столицях – 160, у губернських містах 
із населенням вище 100 тисяч та місті Одесі – 80, в інших губернських обласних містах 
та тих, що входили до складу градоначальства, у значних повітових містах – 60, в інших 
міських поселеннях – 40 (ст. 56). 

У Городовому положенні 1892 р. закріплювався обов’язок гласних брати участь у 
засіданнях думи. У разі відсутності гласного без поважних причин дві третини від при-
сутніх на зібранні гласних могли прийняти рішення про його притягнення до відповіда-
льності: на перший раз – зауваження від голови; на другий – грошове стягнення; на тре-
тій – грошове стягнення й виключення зі складу представницького органу. 

Засідання думи поділялися на чергові та надзвичайні. Чергові зібрання призначали-
ся не менше 4 і не більше 24 разів на рік, їх розклад складався в грудні на рік наперед 
(ст. 64). Надзвичайні зібрання могли бути скликані з дозволу: у Санкт-Петербурзі – мініст-
ра внутрішніх справ, у Москві – генерал-губернатора, в інших містах – губернатора. Кво-
рум для звичайних засідань думи, у яких загальний склад гласних не перевищував 40, ста-
новив не менше половини від їх загальної кількості, а в інших поселеннях – не менше 
третини. Рішення приймалися простою більшістю голосів, а в разі їх рівності вирішальне 
значення мав голос головуючого. Для вирішення майнових справ кворум для засідань ду-
ми, де загальний склад гласних не перевищував 40 осіб, становив не менше двох третин, а 
в інших поселеннях – не менше половини, і рішення приймалися не менше ніж двома тре-
тинами присутніх на засіданні. Передача свого голосу іншій особі не допускалася. Надзви-
чайні зібрання, які скликалися під час народного лиха, із військових зобов’язань тощо, 
визнавалися дійсними за будь-якої кількості присутніх (ст. 70). Перед кожним черговим 
засіданням гласним розсилали перелік питань, запланованих для розгляду. 

Голосування в думі, як правило, здійснювалося відкрито, за винятком проведення 
виборів посадових осіб, вирішення питань про притягнення їх до відповідальності, а та-
кож питань про призначення утримання чи грошової допомоги службовцям (ст. 73). Усі 
рішення думи вносилися до журналу та підписувалися головою й присутніми гласними, 
які брали участь у їх ухваленні (ст. 75).  

У результаті Лютневої революції монархія в Росії була повалена, їй на зміну при-
йшла республіка. У новій моделі публічного врядування пріоритетну роль мали зіграти 
органи місцевого самоврядування. У прийнятій 3 березня 1917 р. Декларації Тимчасово-
го уряду наголошувалося, що уряд забезпечить «вибори до органів місцевого самовря-
дування на основі загального прямого, рівного й таємного голосування» [16]. До про-
блеми організації практики місцевого самоврядування Тимчасовий уряд звертатиметься 
й надалі. Серед більше ніж 100 законодавчих актів, прийнятих Тимчасовим урядом про-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

116 ISSN 2078-3566 

тягом 236 днів свого існування, 44 були присвячені питанням місцевих органів управ-
ління й самоврядування [17, с. 199–200]. Однак в основному вони розглядали питання 
прав і повноважень органів місцевого самоврядування, поділу сфер впливу із земськими 
структурами, але жодним чином не стосувалися форм діяльності земських зборів та їх 
гласних. 

У вирі революційних подій 1905–1917 років одночасно зі зламом старого державно-
го апарату було створено новий апарат публічної влади на місцях. До липня 1918 р. систе-
ма земських органів була повністю ліквідована, і їй на зміну прийшла система рад як пов-
ноправних органів державної влади, що відповідали за вирішення місцевих проблем в 
умовах панування комуністичної партії та принципу демократичного централізму. 

Висновки. Загалом проведене дослідження надає змогу констатувати: 
1. Період функціонування представницьких органів місцевого самоврядування на 

українських землях у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії (1862–1917 рр.) 
слід вважати першим етапом еволюції форм діяльності депутатів місцевих рад на тери-
торії сучасної України. Це був етап започаткування нормативного закріплення й практи-
ки реалізації форм діяльності депутатського корпусу вітчизняних представницьких ор-
ганів місцевого самоврядування. 

2. Форми діяльності депутатів місцевих рад на українських землях у складі Австро-
Угорщини та Російської імперії закріплювалися на рівні законодавчих актів та актів лока-
льної нормотворчості (регламентів, наказів тощо). В обох імперіях прийняття ліберального 
законодавства про місцеве самоврядування призвело до активізації місцевої нормотворчо-
сті. При цьому основна увага приділялась регламентації участі членів у засіданнях пред-
ставницького органу (ради, зборів, думи), хоча передбачалися й такі організаційні форми 
діяльності, як участь у роботі секцій, постійних і спеціальних комісій, депутатських груп і 
комітетів, а також виконання функцій делегата в міському районі та ін. 

3. Представницькі органи місцевого самоврядування, які функціонували на украї-
нських землях під час їх перебування у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Ро-
сії, могли існувати тільки у відповідних політико-правових реаліях, тому з ліквідацією 
імперської державності теж зійшли з політичної арени. Однак ті форми діяльності депу-
татського корпусу, що сформувалися й довели свою ефективність ще в імперський пері-
од, значною мірою збереглися й були перенесені в організацію роботи місцевих рад на-
ступних історичних періодів. 
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SUMMARY 

Ivan I. Omelko. Evolution of legal regulation of activity forms of members of representative 
bodies of local self-government in the Ukrainian lands within Austria-Hungary and pre-
revolutionary Russia. The article deals with historical and legal aspects of the normative regulation of 
the forms of activity of the representative bodies of local self-government and their members on the 
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Ukrainian lands, which were part of Austria-Hungary and pre-revolutionary Russia.  
It is shown that during the 60-90s of the XIX century, there was an accumulation of experience in 

the normative consolidation of the legal status and organization of the work of local representative bodies, 
the formation of the main forms of their activity. Attention is drawn to the fact that in both empires the 
adoption of liberal legislation on local self-government led to the activation of local rule-making. The 
content of national and local acts regulating the forms of activity of representative bodies of the late XIX 
– early XX centuries is analyzed. 

In its modern form, local government developed in the nineteenth century. as a result of the victo-
ry of liberal-democratic reforms in the world's leading states. Therefore, consideration of the evolution of 
legal regulation of the forms of activity of deputies of domestic local representative bodies should begin 
in the 1860s, when in Austria-Hungary and the Russian Empire, which at that time included Ukrainian 
lands, local government began almost simultaneously. 

The period of functioning of representative bodies of local self-government in the Ukrainian lands 
as a part of Austria-Hungary and pre-revolutionary Russia (1862-1917) should be considered as the first 
stage of evolution of forms of activity of deputies of local councils in modern Ukraine. This was the stage 
of initiating the normative consolidation and practice of implementing the forms of activity of the deputy 
corps of domestic representative bodies of local self-government. 

Keywords: local self-government, zemstvo reform, city reform, vowels, forms of activity. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ГАРАНТІЇ  
ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
 

Висвітлено питання правового регулювання та перспектив вдосконалення системи соціа-
льно-економічних гарантій депутатської діяльності в Україні. 

У результаті проведеного дослідження обґрунтовано, що економічні та соціальні гарантії 
забезпечення діяльності народних представників є тісно пов’язаними між собою і виступають як 
певна цілісність. Економічні гарантії, серед яких вирізняються трудові й матеріально-фінансові,  
полягають у забезпеченні належних економічних умов діяльності депутатського корпусу. Зміст 
соціальних гарантій полягає у задоволенні матеріальних і побутових потреб депутата, пов’язаних 
зі здійсненням представницького мандату. Соціальні гарантії спрямовані на створення депутатові 
належних умов проживання, відпочинку, медичного обслуговування, соціального забезпечення. 

Доведено, що вітчизняне законодавство поступово позбавляється від радянської політико-
правової традиції широкої регламентації соціально-економічних заходів забезпечення народних 
обранців, оскільки в останні роки відбулася їх оптимізація й раціоналізація, ліквідація тих, що 
суперечили принципу рівноправності й були зайвим тягарем для відповідних бюджетів. 

Ключові слова: депутат, гарантії, привілеї, гарантії депутатської діяльності, соціально-
економічні гарантії. 

 
Постановка проблеми. Беручи участь в управлінні державними й суспільними 

справами, народні представники здійснюють певні витрати, однак вони не можуть це 
робити за власний кошт. Тому встановлена спеціальна група гарантій, спрямованих на 
матеріально-фінансове забезпечення їх роботи. У провідних зарубіжних країнах на зако-
нодавчому рівні закріплюються механізми запобігання необґрунтованому зростанню 
коштів на утримання депутатів. В Україні таких юридичних механізмів поки що не іс-
нує. Тому детальний розгляд соціально-економічних гарантій депутатської діяльності, 
напрацювання ініціатив щодо вдосконалення їх правового регулювання є актуальним 
питанням вітчизняної державознавчої науки. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 
гарантій депутатської діяльності були предметом наукового аналізу таких учених, як 
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