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Сралмвйдлля ра омжвзрмк в Укоа-
їлі пзпрдкз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
(гайі – МСВ) є одвмйыуіилмы нмгієы 
лд рійщкз в омжукіллі взлзклдлля 
ілпрзруру гдкмкоарзфлмї пакмгіяйщлм-
прі ра пакмвзжлафдлля лапдйдлля ла 
вігнмвігліи рдозрмоії гдоеавз, цм 
жмвпік лдгавлм буйа пуб’єкрмк нмпр-
оагялпщкмї рмрайіраолмї ікндоії, а и в 

омжукіллі сакрзфлмгм пралмвйдлля 
пзпрдкз нубйіфлмї вйагз в гдоеаві, 
цм вігнмвігає євомндипщкмку жоажку 
ра нмгійяєрщпя ла нубйіфлу гдоеавлу 
вйагу ра нубйіфлу пакмвояглу (кулі-
узнайщлу) вйагу [1],  правйяфз жа кд-
ру взжлалля, гмрозкалля, жатзпр, мтм-
омлу ра гаоалрувалля ноав і пвмбмг 
йыгзлз і гомкагялзла. 
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Сакд в гіяйщлмпрі могалів нубйі-
флмї вйагз, вкйыфаыфз и гіяйщліпрщ 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
(гайі – ОМСВ) в номудпі взкмлалля 
лзкз пвмїт кмлпрзрууіилзт ра жакм-
лмгавфзт нмвлмваедлщ и взлзкає 
гзпкодуія, рмбрм мб’єкрзвла ра ноз-
омгла нмродба нмпагмвмї (пйуебмвмї) 
мпмбз абм унмвлмваедлмгм могалу 
гіярз ла пвіи омжпуг, бдж ужгмгедлля 
ж бугщ-якзк ілхзк пуб’єкрмк, ж кд-
рмы бійщх фіркмгм ра якіплмгм взкм-
лалля жажлафдлзт нмвлмваедлщ.  

Оред, пакд рак смокуырщпя гзп-
кодуіилі нмвлмваедлля могалів нуб-
йіфлмї вйагз, цм:  

а) сакрзфлм «жомпраырщ» ла їт 
кмлпрзрууіилзт ра жакмлмгавфзт нм-
влмваедллят (млрмймгіфла мжлака. – 
Авр.);  

б) ж кдрмы їт лайделмгм ра якіп-
лмгм взкмлалля(рдйдмймгіфла мжлака. 
– Авр.);  

в) бажуырщпя ла мпмбзпрмку омж-
пугі пуб’єкра жажлафдлзт нмвлмваедлщ 
(глмпдмймгіфла мжлака. – Авр.);  

г) взлзкаырщ в кдеат вігнмвіглм-
гм пуб’єкрзвлмгм нпзтмймгіфлмгм вз-
бмоу вігнмвіглмї нмвдгілкмвмї лапра-
лмвз жажлафдлмгм пуб’єкра (пуб’єк-
рзвлм-нпзтмймгіфла мжлака. – Авр.);  

г’) є мкодкзк взгмк нмвлмваедлщ  
могалів нубйіфлмї вйагз (ігдлрзсіка-
уіилм-проукруомймгіфла мжлака. – 
Авр.);  

г) взпрунає як ноавмвзи жапіб 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм (уноав-
йілпщкмгм) одгуйывалля віглмпзл ж 
гомкагялакз (лмокарзвлм-дкніозфла 
мжлака. – Авр.);  

д) є пукунліпры ноав і мбмв’яжків 
ла жгіиплдлля ноавмкіолмгм взбмоу 
ваоіалру нмвдгілкз, гд кмела айщрдо-
ларзва є жакмллмы (ноавмкіолм-
нмвдгілкмва мжлака. – Авр.);  

є) жапрмпмвуырщпя йзхд у взнаг-
кат, ндодгбафдлзт жакмлмк, і в кдеат 
жакмлу (мжлака жакмллмпрі. – Авр.);  

е) є ноавмкіолзк взбмомк ваоіа-
лру нмвдгілкз, цм жгіиплыєрщпя хйя-
тмк жапрмпувалля агкіліпроарзвлмгм 
омжпугу (мжлака ноавмкіолмї айщрдо-
ларзвлм-нпзтмймгіфлмї нмвдгілкз. – 
Авр.);  

ж) лд ндодгбафаырщ мбмв’яжку уж-
гмгеуварз пвмї оіхдлля (гії) ж бугщ-
якзк ілхзк пуб’єкрмк (мжлака війщ-
лмгм взбмоу. – Авр.); 

з) мсмокйыєрщпя у взгйягі віг-
нмвіглмгм лмокарзвлм-уноавйілпщкм-
гм оіхдлля абм ноавмжапрмпмвлмгм 
лмокарзвлмгм акру  (смокайіжмвала 
мжлака. – Авр.). 

Ндмбтіглм жажлафзрз, цм в гмкр-
озлі агкіліпроарзвлмгм ноава нзрал-
ляк взлзклдлля гзпкодуіилзт нмв-
лмваедлщ нозгійяйз увагу вірфзжлялі 
вфдлі, жмкодка, В. Б.  Авдо’ялмв, 
О. Ф.  Алгоіикм, Н. О.  Аоках, 
Ю. П.  Бзряк, Д. І.  Гмймпліфдлкм, 
П. В.  Дітрієвпщкзи, С. Д.  Дубдлкм, 
Л. Є. Кзпійщ, В. К. Кмйнакмв, Є. Б. Куб-
км, О. В. Кужщкдлкм, Д. М. Лук’ялдущ, 
В. Я. Майзлмвпщкзи, В. П. Нагодбд-
йщлзи, В. Ф. Онозхкм, А. А. Путрд-
ущка, А. О. Сдйівалмв, О. Л. Смкмйд-
лкм, В. П. Тзкмцук, М. М. Тзцдл- 
км, Ф. Д. Філмфкм, В. В. Цвєркмв ра 
ілхзт сатівуів. Пмояг ж узк, мкод-
кзк апндкрак уієї рдкз (жмкодка, 
номбйдкак агкіліпроарзвлмгм омжпу-
гу) нозпвяфувайзпя ноауі, жмкодка, 
М. І. Бмифук, А. А. Гоілщ, О. С. Лагмгз, 
Т. С. Маорщялмвмї, С. А. Рджалмва, 
М. Б. Ріплмгм, Г. Й. Ткаф, Ю. С. Шдк- 
хуфдлка ра іл. 

Бджндодфлм, ваейзвзкз як гед-
одйм мпкзпйдлля рдмодрзкм-кдрмгм-
ймгіфлзт нігтмгів гм ніжлалля ноавм-
взт явзц в кмлрдкпрі взлзклдлля 
гзпкодуії ра вігнмвіглзт нмвлвма-
едлщ є омбмрз вігмкзт жаоубіелзт 
вфдлзт, жмкодка С. С.  Айдкпєєва, 
В. Г.  Алромнмва, О. О.  Бдоджзла, 
Д. В.  Бмика, В. М.  Дубмвзущкмгм, 
Ю. М.  Кмжймва, О. П.  Кмодлєва, 
В. В.   Лажаоєва, О. Є.  Лулщмва, 
В. М.  Малмтіла, Л. А.  Міукдвзф, 
Г. М. Сраозймва, Т. Г.  Сйыпаодвмї, 
Ю. О. Тзтмкзомва ра ілхзт гмпйіг-
лзків. 

Ражмк ж рзк, ж гмпрарлщмы нігп-
равмы кмела првдогеуварз, цм лау-
кмві гмпйігедлля гзпкодуіилзт нмв-
лмваедлщ, вкйыфаыфз и гзпкодуіилі 
нмвлмваедлля ОМСВ, жгіиплывалі 
фдодж нозжку їт лмпіїв, нозлузнів, 
смок, гаоалріи ноавмкіолмпрі їт ода-
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йіжауії, ж нмжзуії кмлпрзрууіилмгм і 
агкіліпроарзвлмгм ноава, жа взкйы-
фдлляк номсійщлзт гмпйігедлщ 
М. О. Баикуоармва ра О. Є. Єгмомва 
в псдоі жатзпру куліузнайщлзт ноав 
йыгзлз [2], лд номвмгзйзпя, цм ніг-
рвдогеує лаукмву акруайщліпрщ ра 
ноакпдмймгіфлу уілліпрщ мбоалмї ном-
бйдкарзкз. 

Тмку рдкмы галмї праррі є гмпйі-
гедлля кдрмгмймгіфлзт нігтмгів гм 
омжукілля ра взжлафдлля гзпкодуіи-
лзт нмвлмваедлщ могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля в псдоі жатзпру ноав 
йыгзлз. 

Вед жажлафаймпщ, цм пралмвйдлля 
ра омжвзрмк в Укоаїлі пзпрдкз МСВ 
євомндипщкмгм жоажку є, нм-ндохд, 
одвмйыуіилмы нмгієы, айд в хзомкм-
ку її омжукіллі, вмла ракме нмв’яжала 
ж вігтмгмк віг рмрайіраолмї пзпрдкз 
гдоеавлмгм уноавйілля ра упвігмк-
йдлляк гдоеавмы лаявлмпрі пзпрдкз 
мкоік пурм гдоеавлзт, – уд и ілхзт 
ілрдодпів, цм номгукуырщ рдозрмоіа-
йщлі пнійщлмрз (гомкагз, кмйдкрзвз) 
(гайі – ТГ), які лд пнівнагаырщ ж іл-
рдодпакз гдоеавз, айд и лд пундод-
фарщ лзк. 

Пм-гоугд, гдоеава взжлає іплу-
валля у ТГ лд рійщкз пвмїт пндузсіф-
лзт ілрдодпів, цм гдрдокілмвалі лд-
мбтігліпры жабджндфдлля ра пуномвм-
гедлля гмпрарлщм нмвлмгм ра лайде-
лмгм езррєвмгм узкйу кмелмгм ж 
фйдлів рдозрмоіайщлмї гомкагз (дкжз-
прдлуіилі ілрдодпз. – Авр.), а и жгіип-
лдлля ракмы гомкагмы и вігнмвіглм-
гм нубйіфлмгм уноавйілля, цм у ніг-
пукку жлатмгзрщ пвіи одайщлзи ном-
яв:  

а) у смокуваллі пакмпріилмгм оі-
вля нубйіфлмї вйагз – нубйіфлмї па-
кмвояглмї (куліузнайщлмї) вйагз, цм 
нігрвдогеуєрщпя її кмлпрзрууіилм-
ноавмвмы йдгайіжауієы (гзв. пр. 5 
Кмлпрзрууії Укоаїлз) [3];  

б) у смокуваллі вігнмвіглмгм лм-
окарзвлмгм капзву, цм одгйакдлрує 
ра одгуйыє вігнмвіглі нмвлмваедлля 
ОМСВ ра пуномвмгеуєрщпя акрзвлз-
кз номудпакз кмлпрзрууіилм-ноавм-
вмї йдгайіжауії ра йдгірзкауії, яка 
номявйяєрщпя в номудпі куліузнайщ-

лмї одсмокз, нмв’яжалмї ж гдудлроайі-
жауієы нмвлмваедлщ могалів нубйіф-
лмї вйагз, жмкодка взкмлавфмї вйагз 
(могаліжауіилзт, лмокарзвлзт, кард-
оіайщлм-сілалпмвзт, кагомвзт ра іл. 
одпуоплзт рмцм); 

в) у ндодгафі ла ймкайщлзи оівдлщ 
уноавйілля у вйаплу кмкндрдлуіы ТГ 
ра псмокмвалзт лзкз ОМСВ вігнм-
віглзт нмвлмваедлщ, цм оаліхд втм-
гзйз у нмвлмваедлля гдоеавлмї вз-
кмлавфмї вйагз ра буйз гдйдгмвалзкз 
ла оівдлщ МСВ, айд, у бугщ-яку кзрщ 
кмгйз бурз нмвдолдлі взкмлавфіи 
вйагі (жгіиплыєрщпя ндодомжнмгій 
нмвлмваедлщ в кдеат гвмт оівлів 
нубйіфлмї вйагз. – Авр.). Така ндод-
гафа в оаккат гдудлроайіжауії нмвлм-
ваедлщ взкмлавфмї вйагз жгіиплыєрщ-
пя оажмк ж ндодгафды сілалпмвзт ра 
ілхзт одпуопів ніг кмелд нмвлмва-
едлля (гзв. н. 3 пр. 143 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз), цм ланояку гдрдокілує 
жомпралля кардоіайщлм-сілалпмвмї 
пакмпріилмпрі ТГ і ОМСВ ра смоку-
валля мжлакз пакмгмпрарлмпрі вкажа-
лзт пуб’єкрів у взоіхдллі нзралщ 
кіпудвмгм жлафдлля, цм є мплмвлмы 
рдйдмймгіфлмы гмкілалрмы МСВ ра 
имгм мплмвлзк мб’єкрмк [4]. 

Пм-родрє, псдоа МСВ взпрунає 
нозомглмы пдодгмы лд рійщкз іплу-
валля йыгзлз, а и номяву її ілгзві-
гуайщлзт ілрдодпів, цм бджнмпдодглє 
нмв’яжалі ж одайіжауієы її ноав і пвм-
бмг. Вірфзжлялзкз вфдлзкз-
куліузнайіпракз взпулура ігдя ном 
рд, цм в кдеат рдозрмоіайщлмї гомка-
гз в укмват кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля одайіжуєрщпя вдпщ кмкнйдкп кмл-
прзрууіилзт ноав, пвмбмг і мбмв’яжків 
йыгзлз і гомкагялзла, жа взкйыфдл-
ляк ноав ла гомкагялпрвм, одєпроа-
уіы вйаплмпрі (тмфа и уд ноавм гдйд-
гмвалм ла ймкайщлзи оівдлщ. – Авр.) 
ра мбмв’яжмк жатзцарз Барщківцзлу 
[5].  

Оред, пакд ла прзку узт рощмт 
пкйагмвзт:  

1) лаявлмпрі пндузсіфлзт ілрд-
одпів рдозрмоіайщлмї пнійщлмрз ра її 
фйдлів, цм нмв’яжалі ж їт ілгзвігуайщ-
лзкз, гоунмвзкз, кмйдкрзвлзкз, 
вікмвзкз, прардвзкз, номсдпіилзкз, 
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омйщмвзкз ра ілхзкз дкжзпрдлуіи-
лзкз нмродбакз, ра які смокуырщпя 
фдодж пкйаглу ра багармоівлдву пмуіа-
йщлу-лмокарзвлу пзпрдку ікнодпіи, 
ілрдлуіи, езррєвзт упродкйілщ, нмр-
одб, – а у нігпукку – фдодж пмуіайіжа-
уіы мпмбзпрмпрі;  

2) мб’єкрзвауії ра упвігмкйдлля 
гдоеавмы ра пмуіукмк лдмбтіглмпрі 
лаявлмпрі у ОМСВ вігнмвіглзт – 
одайщлзт, мнрзкайщлзт, пакмгмпрар-
літ, дсдкрзвлзт, сілалпмвм ра одпуо-
плм жабджндфдлзт нмвлмваедлщ; ра  

3) роалпсмокауії псдоз МСВ ж 
ндодваелм псдоз пакммогаліжауії 
лапдйдлля в бійщх хзомку псдоу – 
псдоу одайіжауії кмлпрзрууіилзт 
ноав, пвмбмг і мбмв’яжків, які жавгякз 
гмкілалрліи ймкайщліи мжлауі їт ода-
йіжауії ра мрозкалля пмуіайщлмгм 
дсдкру, ндодрвмоыырщпя, – в куліуз-
найщлі ноава мпмбз, йыгзлз, фйдла 
рдозрмоіайщлмгм кмйдкрзву – и взлз-
каырщ гзпкодуіилі нмвлмваедлля 
ОМСВ пакд в одайіжауії ноав йыгз-
лз, їт мтмомлз, жатзпру ра гаоалру-
валлі.  

Оглак, рур родба жомбзрз цд 
мгзл ваейзвзи взплмвмк – ла оівлі 
ТГ в кдеат МСВ, жавгякз кмкндрдл-
уіилзк нмвлмваедлляк ОМСВ, цм 
пкдомвалі ла взоіхдлля нзралщ кіп-
удвмгм жлафдлля, рмбрм нзралщ віг 
омжукілля, взжлафдлля ра взоіхдлля 
якзт жайдезрщ прабійщлд іплувалля ра 
сулкуімлувалля пакмї ТГ ра кмелмгм 
ж її фйдлів – езрдйів вігнмвіглмї рд-
озрмоії, – смокуєрщпя ймкайщла пзп-
рдка одайіжауії, мтмомлз, жатзпру ра 
гаоалрувалля кмлпрзрууіилзт ноав, 
пвмбмг і мбмв’яжків йыгзлз і гомка-
гялзла, цм ла ймкайщлмку оівлі сул-
куімлувалля пмуіуку взпрунаырщ як 
куліузнайщлі ноава йыгзлз, мпмбзп-
рмпрі, фйдла рдозрмоіайщлмї гомкагз. 
Оред, ла лаху гукку, рур взлзкає 
вігнмвіглзи уноавйілпщкм-номудпу-
айщлзи йалуыемк, – «гдудлроайіжа-
уія» –  «кмлпрзрууіилм-жакмлмгавфі 
нмвлмваедлля ОМСВ» – «гзпкод-
уіилі нмвлмваедлля ОМСВ» – «пмуі-
айщлзи оджуйщрар», а пакд: 

- ж мглмгм бмку, в оджуйщрарі гд-
удлроайіжауії омжхзоыєрщпя лмока-

рзвлзи капзв кмлпрзрууіилзт ра жа-
кмлмгавфзт нмвлмваедлщ (ла пщмгмглі 
нмвлмваедлля ОМСВ жакоінйдлі в 
нмлаг 10 рзпяфат лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів жакмлмгавфмгм оівля 
ра ндокалдлрлм номгмвеуырщ омжхз-
оыварзпя); 

- ж ілхмгм бмку, ла мплмві жажла-
фдлзт нмвлмваедлщ мб’єкрзвлм взлз-
кає гзпкодуія: а) пнмфарку, у взгйягі 
нмродбз в гдрайіжауії, кмлкодрзжауії 
лавдгдлзт нмвлмваедлщ, нозфмку, б)  
ж кдрмы їт бійщх нмвлмгм і лайделмгм 
взкмлалля ОМСВ, їт нмпагмвзкз ра 
пйуебмвзкз мпмбакз, рак и в) ж кд-
рмы водгуйывалля лмвзт взгів пупні-
йщлзт віглмпзл, цм взлзкаырщ в 
номудпі езррєгіяйщлмпрі рдозрмоіайщ-
лмї гомкагз ра її фйдлів в кдеат віг-
лмпзл, цм вед пкйайзпя ра є прайзкз 
(рмбрм в кдеат рзт нмвлмваедлщ 
ОМСВ, цм вед іплуырщ. – Авр.); 

- гзпкодуіилі нмвлмваедлля 
ОМСВ є гдрдокілмвалзкз, рмбрм 
вмлз взлзкаырщ ра жгіиплыырщпя ніг 
внйзвмк рдйдмймгіфлмї гмкілалрз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля – взоі-
хдлля хзомкмгм кмйа нзралщ кіпуд-
вмгм жлафдлля в ілрдодпат ТГ ра її 
фйдлів. 

Цди взплмвмк є ноакпдмймгіфлм 
ваейзвзк ра кає вдйзкд кдрмгмймгі-
флд жлафдлля, – мпмбйзвм, нм-ндохд, 
в кмлрдкпрі ігдлрзсікауії ра взжла-
фдлля гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ 
ОМСВ, а, нм-гоугд, в кмлрдкпрі пугм-
вмгм жатзпру ноав, пвмбмг ра 
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла в 
кдеат МСВ. Коік рмгм, лдмбтіглм 
воатмвуварз, цм уди взплмвмк вмйм-
гіє вдйзкзк могаліжауіилм-
уноавйілпщкзк нмрдлуіаймк, бм нмпз-
йдлля номудпів гдудлроайіжауії, ж мг-
лмгм бмку, в ндопндкрзві бугд пнозя-
рз омжхзодллы ндодйіку (кагапроу) 
нмвлмваедлщ ОМСВ, а жвігпз, и ка-
гапроу ноав, пвмбмг і мбмв’яжків ноав 
йыгзлз і гомкагялзла, цм одайіжу-
ырщпя ла ймкайщлмку оівлі іплувалля 
пмуіуку, а ж ілхмгм, – омжхзозрщ 
кмейзвмпрі гйя нмявз і номяву гзп-
кодуіилзт нмвлмваедлщ ОМСВ віг-
лмплм ракзт ноав, пвмбмг і мбмв’яжків, 
мпмбйзвм в кмлрдкпрі їт лайделмї 
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одайіжауії, мтмомлз, жатзпру ра гаоал-
рувалля. Тмбрм, кмела првдогеуварз, 
цм в оаккат ТГ в укмват МСВ ра 
іплувалля нубйіфлмї пакмвояглмї 
(куліузнайщлмї) вйагз, – в кдеат її 
кмкндрдлуіилзт нмвлмваедлщ, – 
мб’єкрзвуырщпя, взлзкаырщ, сулкуі-
млуырщ, акруайіжуырщпя, одсйдкпу-
ырщпя ра вгмпкмлайыырщпя гуед ва-
ейзві могаліжауіилм-уноавйілпщкі 
ікнуйщпз, цм ж фапмк смокуырщ мо-
галіжауіилм-лмокарзвлі ра могаліжа-
уіилм-гзпкодуіилі кдталіжкз, цм 
пкдомвалі: 

А) ла одайіжауіы, мтмомлу, жатзпр, 
гаоалрувалля ОМСВ кмлпрзрууіилзт 
ноав, пвмбмг і мбмв’яжків йыгзлз і 
гомкагялзла ла ймкайщлмку оівлі 
сулкуімлувалля пмуіуку (куліузна-
йщлі ноава йыгзлз, мпмбзпрмпрі, фйд-
ла рдозрмоіайщлмї гомкагз. – Авр.); 

Б) ла могаліжауіилм-лмокарзвлд 
пуномвмгедлля ОМСВ жажлафдлзт 
кмлпрзрууіилзт ноав, пвмбмг і 
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла;  

В) ла взлзклдлля ра водгуйы-
валля гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ 
ОМСВ, цм є ланояку нмв’яжалзкз ж 
їт кмлпрзрууіилм-жакмлмгавфзкз 
кмкндрдлуіилзкз нмвлмваедллякз 
ра жгіиплыырщпя в ілрдодпат ТГ ра її 
фйдлів; 

Г) ла взлзклдлля пзпрдкз пугм-
вмгм жатзпру кмлпрзрууіилзт ноав, 
пвмбмг і мбмв’яжків йыгзлз і гомка-
гялзла ла ймкайщлмку оівлі сулкуі-
млувалля пмуіуку (куліузнайщлі 
ноава йыгзлз, мпмбзпрмпрі, фйдла 
рдозрмоіайщлмї гомкагз. – Авр.); 

Г’) ла  взлзклдлля пзпрдкз пугм-
вмгм жатзпру гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ ОМСВ, цм є ланояку 
нмв’яжалзкз ж їт кмлпрзрууіилм-
жакмлмгавфзкз кмкндрдлуіилзкз 
нмвлмваедллякз, ймгіфлм «взріка-
ырщ» ж лзт, є пноякмвалзкз ла їт 
одайіжауіы в кдеат жакмлу ра у впра-
лмвйдлмку жакмлмк нмоягку ра жгіи-
плыырщпя в ілрдодпат ТГ ра її фйдлів; 

Д) ла смокувалля ра взлзклдлля 
пвмєоіглмгм капзву кмейзвзт (ндоп-
ндкрзвлзт) гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ ОМСВ, цм бажуырщпя ла їт 
кмкндрдлуіилзт нмвлмваедллят, омж-

взрку мпралліт в укмват ндокалдлр-
лмї жкілз укмв езррєвмгм узкйу йы-
гзлз, воатмвуыфз її іплувалля як в 
укмват нмвпякгдллмпрі, рак и в укм-
ват гймбайіжауії, цм акруайіжує оіжлі 
жапагз нмбугмвз ракзт гзпкодуіилзт 
нмвлмваедлщ, вкйыфаыфз и алаймгіы 
жакмлу ра алаймгіы ноава.   

Подгправйяє вдйзкзи лаукмвзи 
ра ноакрзфлзи ілрдодп гмпйігедлля 
номудпів гдрдокілувалля взлзклдлля 
гзпкодуії в псдоі сулкуімлувалля 
МСВ ра гіяйщлмпрі ОМСВ.  

На ндохмку кіпуі рур, жажвзфаи, 
жлатмгзрщпя  оіжлмкалірря ймкайщлмгм 
езрря, цм бажуєрщпя ла езррєвмку 
узкйі йыгзлз-фйдла ТГ ра впієї дкжзп-
рдлуіилмї  сдлмкдлмймгії рдозрмоіа-
йщлмї пнійщлмрз. Нд гзвйяфзпщ ла рд, 
цм езррєвзи узкй йыгзлз, її гоун ра 
кмйдкрзвів жгіиплыєрщпя ла мплмві 
прайзт уноавйілпщкзт айгмозрків, в 
укмват нмвпякгдллмпрі впд мглм ндо-
калдлрлм взлзкаырщ нзралля, які 
взтмгярщ жа кдеі нмвлмваедлщ 
ОМСВ, мглак вмлз є ракзкз, цм ла-
нояку нмв’яжалі ж кіпудвзк езрряк, 
омжвзркмк ра вгмпкмлайдлляк кіпуд-
вмгм гмпнмгаопрва, вігнмвіглмї рдозрм-
оії, в р. ф. йалгхасру, цм є пдодгмвз-
цдк іплувалля ра сулкуімлувалля 
рдозрмоіайщлмї пнійщлмрз. Коік рмгм, в 
номудпі езррєгіяйщлмпрі кмелмгм 
кмлкодрлмгм фйдла ТГ – езрдйя, лджа-
йделм віг имгм ноавмвмгм пралу (гом-
кагялзл, ілмждклзи гомкагялзл, ана-
розг, бінарозг, біедлдущ рмцм), взлз-
каырщ вігнмвіглі ілрдлуії, нмродбз, 
ілрдодпз, цм ж фапмк лабуваырщ гоу-
нмвмгм ра кмйдкрзвлмгм жлафдлля, ра 
ла які нмвзллі одагуварз ОМСВ гйя 
їт взоіхдлля, пуномвмгедлля, жабдж-
ндфдлля, тмфа вмлз и, нм-ндохд, взтм-
гярщ жа кдеі нмвлмваедлщ мпралліт, 
мглак є нмв’яжалзкз ж лзкз, абм, нм-
гоугд, взтмгярщ жа кдеі нмвлмваедлщ 
мпралліт, ра лд є нмв’яжалзкз ж ракз-
кз нмвлмваедллякз. У ндохмку вз-
нагку, нмвлмваедлля, цм взлзкаырщ у 
ОМСВ є гзпкодуіилзкз, у гоугмку – 
лд є гзпкодуіилзкз, ра у взнагку їт 
нмявз, – їт родба омжукірз ра рйука-
фзрз ракзкз, цм вмлз взлзкйз у явм-
флмку нмоягку. 
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Доугзк сакрмомк, цм гдрдокілує 
взлзклдлля гзпкодуії в МСВ ра віг-
нмвіглзт нмвлмваедлщ у ОМСВ  вз-
прунає нмява,  врійдлля ра жапрмпу-
валля в нмвпякгдллу ноакрзку кулі-
узнайщлмгм езрря лмвзт смок гдкм-
коарзфлмї уфапрі лапдйдлля у взоі-
хдллі нзралщ кіпудвмгм жлафдлля. 
Ммва игд ном ракі смокз гдкмкоарз-
флмї уфапрі лапдйдлля в нозиляррі 
уноавйілпщкзт оіхдлщ як: 

а) нодгправлзущка гдкмкоарія: є 
лаибійщх аномбмвалмы в рдмоії ра ла 
ноакрзуі смокмы гдкмкоарзфлмгм 
смокувалля гднурарпщкмгм кмонупу 
ОМСВ ра взбмоу нмпагмвзт мпіб 
МСВ; 

б) наорзпзнармола гдкмкоарія 
(віг алгй. participate – боарз уфапрщ): 
рака смока гдкмкоарії, цм одайіжу-
єрщпя жавгякз смокуваллы кмрзвауії 
у фйдлів рдозрмоіайщлзт гомкаг гм 
уфапрі в ймкайщліи гдкмкоарії хйятмк 
акрзвіжауії їт уфапрі у оіжлзт смокат 
МСВ ра хйятмк гмнмкмгз ОМСВ в 
одайіжауії їт нмвлмваедлщ;  

в) гдйібдоарзвла гдкмкоарія: уя 
смока гдкмкоарії рійщкз омжвзваєрщ-
пя в оаккат нубйіфлмї куліузнайщлмї 
вйагз, бм в мплмві її кдталіжку йд-
езрщ жабджндфдлля гдкмкоарзфлмгм 
воягувалля фдодж смокз гмоагфмї 
кмкулікауії в ймкайщлмку пмуіукі;  

г) агодгарзвла гдкмкоарія: смока 
гдкмкоарії, цм взкйзкала гм езрря 
сулкуімлувалляк нубйіфлмї куліуз-
найщлмї вйагз, ндодгбафає лд рійщкз 
взоіхдлля ОМСВ кмйдкрзвлзт ілрд-
одпів, рмбрм ілрдодпів впієї ТГ, а и 
взоіхдлля ілгзвігуайщлзт ілрдодпів 
кмлкодрлмї йыгзлз-езрдйя, цм є 
фйдлмк ракмї гомкагз;  

г’) агмліпрзфла гдкмкоарія: є сак-
рзфлм лмвмы смокмы гдкмкоарзфлмї 
уфапрі езрдйів у пралмвйдллі ра омж-
взрку МСВ, бм првмодла жавгякз нд-
окалдлрлмку омжвзрку нубйіфлмї ку-
ліузнайщлмї вйагз; пакд вмла гає 
кмлкодрлу кмейзвіпрщ фдодж нмвлм-
ваедлля ОМСВ ра їт омжхзодлля і 
вгмпкмлайдлля уоіжлмкалірлзрз езр-
ря у вігнмвіглмпрі гм гдкмкоарзфлзт 
уіллмпрди, цм жбагафує езрдйів-
фйдлів ТГ ра омбзрщ ймкайщлзи пмуі-

ук бійщх пуфаплзк ра рдйдмймгіфлм 
пноякмвалзк жа гмнмкмгмы нмявз 
хзохмгм кмйа гдкмкоарзфлзт ілпрз-
рурів, гзпкуопів ра смок езрря, які 
пнозяырщ ілгзвігу в имгм ігдлрзсі-
кауії ж гдкмкоарзфлзкз уіллмпрякз 
[6].  

Сйіг жажлафзрз, цм омжвзрмк 
смок гдкмкоарзфлмї уфапрі езрдйів у 
оаккат нубйіфлмї куліузнайщлмї вйа-
гз є ланояку нмв’яжалзи ж номудпакз 
гдудлроайіжауії нмвлмваедлщ нубйіф-
лмї гдоеавлмї вйагз, цм вігбуваырщ-
пя в укмват куліузнайщлмї одсмокз. 
Сакд рака одсмока правзрщ жа кдру 
лд рійщкз нмпзйзрз кмкндрдлуіилі 
нмвлмваедлля ОМСВ, а и псмокува-
рз лайделу і одайщлу ноавмву 
пуб’єкрліпрщ ТГ, яка жгіглм жі пр. 140 
Кмлпрзрууії Укоаїлз взпрунає ндо-
взллзк пуб’єкрмк МСВ, і яка гм рд-
ндо вмймгіє йзхд ноавмпуб’єкрліпры 
гдкйаоарзвлмы. А рак гд іплує, сул-
куімлує ра гіє кмйдкрзвлзи пуб’єкр – 
рак жавегз іплує пмуіайщлд уноав-
йілля, в лахмку взнагку, лмокарзвлд 
уноавйілля, як мгзл ж имгм взгів, а, 
жвігпз, и акруайіжуєрщпя кмейзвіпрщ 
взлзклдлля гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ у ОМСВ, а ракме їт омжукілля, 
взжлафдлля, мб’єкрзвауія ра акруайі-
жауія їт мтмомлз ра жатзпру. 

Тодрік сакрмомк, цм гдрдокілує 
взлзклдлля гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ у ОМСВ взпрунає гймбайіпрпщ-
кзи нмрдлуіай рдозрмоіайщлзт гомкаг 
ра пакмгм ілпрзруру МСВ, цм в ном-
удпат дкмлмкіфлмї, нмйірзфлмї і ноа-
вмвмї гймбайіжауії, и мпмбйзвм в ном-
удпат кіелаомглмї кіегдоеавлмї іл-
рдгоауії, нмфзлаырщ гоарз вігнмвіглу 
ра пуррєву кіелаомглм-ноавмву омйщ, 
лабуваыфз вігнмвіглі мжлакз кіела-
омглмї ноавмпуб’єкрлмпрі, нозфмку в 
укмват смокувалля жагайщлмгм ра 
єгзлмгм ноавмвмгм пдодгмвзца – нз-
ралля  іплувалля і сулкуімлувалля 
ТГ ра ілпрзруру МСВ ндодрвмоыєрщ-
пя у мб’єкр кіелаомглм-ноавмвзт 
одгйакдлрауії і одгуйывалля. 

Оред, в укмват гймбайіжауії рдоз-
рмоіайщлі гомкагз, ж мглмгм бмку, 
жгіиплыырщ їи мбгоулрмвалзи, акрзв-
лзи ра упвігмкйдлзи пномрзв, прав-
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йяфз жа кдру жбдодедлля таоакрдом-
ймгіфлзт іпрмозфлзт, лауімлайщлзт, 
одйігіилзт, кдлрайщлм-гутмвлзт, гдм-
гоасіфлзт ра ілхзт взжлафайщлзт 
мпмбйзвмпрди рдозрмоіайщлзт пнійщ-
лмр, цм йдеарщ в мплмві їт пакмігдл-
рзсікауії в мрмфуыфмку пвірі; а ж іл-
хмгм – є мглзкз ж акрзвліхзт 
пуб’єкрів, цм пнозикаырщ ра жанмжз-
фуырщ нмжзрзвлі гмпяглдлля гймбайі-
жауії, вкйыфаыфз, лапакндодг, нмпйу-
гз, цм вмла номнмлує гйя влуроіх-
лщмгм пакмомжвзрку рдозрмоіайщлзт 
пнійщлмр – лагбалля ілсмокауіилзт 
рдтлмймгіи ра жв’яжку, пдовіплу, роал-
пнморлу ілсоапроукруоу ра ілсоа-
проукруоу бугівлзурва, а ракме кмгу-
рліи куйщруомймгіфлзи гзпкуоп, цм 
бажуєрщпя ла ілрдгоауіиліи мплмві. 
Сакд в укмват гймбайіжауії рдозрмоі-
айщлі гомкагз, цм іплуырщ ра сулк-
уімлуырщ в укмват МСВ нмфзлаырщ 
номгукуварз ймкайщлі ілрдодпз, цм 
каырщ гймбайщлу мплмву ра є 
нмв’яжалзкз ж жапрмпувалляк гймба-
йщлмгм гзпкуопу ра гймбайщлмї ілсоа-
проукруоз – уд жлатмгзрщ пвіи номяв 
у акрзвлмку жанмжзфдллі ра взкмозп-
раллі ОМСВ гймбайщлм-кіелаомглзт 
ілпроукдлрів дкмлмкіфлмгм, пмуіайщ-
лмгм ра куйщруомймгіфлмгм таоакрдоу 
– кіелаомглмї балківпщкмї пзпрдкз 
мбпйугмвувалля ра кодгзрувалля, 
смок кіелаомглмгм дкмлмкіфлмгм ра 
куйщруолмгм пнівомбірлзурва, ілпроу-
кдлрів ймкайщлмгм праймгм омжвзрку 
– цм сакрзфлм вдгурщ гм нмпзйдлля 
гймбайіпрпщкзт рдлгдлуіи в пвірі, айд 
ла ймкайщлмку оівлі іплувалля пмуі-
уку взкйзкаырщ вігнмвіглі жкагайщлі 
рдлгдлуії кіе ТГ ра ОМСВ оіжлзт 
гдоеав, мпмбйзвм в кмлрдкпруайіжауії 
нмйінхдлля укмв ймкайщлмгм езрря 
ра лагалля бійщх хзомкмгм ндодйіку 
куліузнайщлзт нмпйуг гйя ТГ ра її 
фйдлів – оджуйщрармк фмгм є нмпз-
йдлля кігоауіилзт номудпів ра нмява 
вдйзкмї кійщкмпрі ілмждкуів, цм кдх-
каырщ ла рдозрмоії ілхзт гдоеав (дк-
пнарів). В лавдгдлзт укмват – взлз-
клдлля гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ у 
ОМСВ є лд рійщкз мб’єкрзвлзк, а и 
нозомглзк номудпмк, цм вдгд гм 
взлзклдлля уіймгм кмкнйдкпу нзралщ 

цмгм їт взоіхдлля, бм вмлз бджнмпд-
одглщм є нмв’яжалзкз ж номбйдкакз 
гдоеавлмгм пувдодлірдру ра  кіела-
омглмы ноавмпуб’єкрліпры гдоеавз. 
А уд нмродбує лд рійщкз могаліжауіи-
лмгм, а и лапакндодг лмокарзвлмгм 
пуномвмгедлля – рмбрм вігнмвіглзт 
одгйакдлрауії, одгуйывалля ра у ніг-
пукку – жабджндфдлля. 

Ваейзвзк гедодймк взлзклдлля 
гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ ОМСВ є 
їт уфапрщ, а ракме уфапрщ ТГ, цм їт 
псмокувайз, у взкмлаллі кіелаомг-
лм-ноавмвзт жмбмв’яжалщ гдоеавз в 
псдоі пралмвйдлля в її кдеат нмвлм-
уіллмї пзпрдкз МСВ в имгм євомнди-
пщкмку омжукіллі. 

Ммва рур игд ном рд, цм пакд 
МСВ ра ТГ, цм іплує ра сулкуімлує 
в укмват МСВ, –  взпрунаырщ бджнм-
пдодглщм мб’єкрмк кіелаомглзт кіе-
гдоеавлзт багармпрмомлліт одгімла-
йщлзт гмгмвмоів, – жмкодка ла євом-
ндипщкмку кмлрзлдлрі, цм ланояку 
жмбмв’яжує гдоеавз гм взкмлалля їт 
нмймедлщ, хйятмк мсмокйдлля їт у 
взгйягі пвмїт кіелаомглм-ноавмвзт 
жмбмв’яжалщ, а нмрік и ввдгдлля ракзт 
жмбмв’яжалщ у взгйягі лмок кіелаом-
глмгм ноава (кіелаомглмгм гмгмвмоу) 
у пвмє лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ж 
взкмозпралляк лауімлайщлмгм кдта-
ліжку ікнйдкдлрауії лмок кіелаомг-
лмгм ноава (гзв. пр. 9 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз). 

Такі кіелаомглі гмгмвмоз, як 
Євомндипщка таорія кіпудвмгм пакмв-
оягувалля 1985 омку, Євомндипщка 
оаккмва кмлвдлуія ном роалпкмогмл-
лд пнівомбірлзурвм кіе рдозрмоіайщ-
лзкз мбцзлакз абм вйапрякз 1980 
омку, Кмлвдлуія ном уфапрщ ілмждкуів 
у пупнійщлмку езррі ла кіпудвмку 
оівлі 1992 омку, Пдодгйялура Євом-
ндипщка таорія ном уфапрщ кмймгі в 
кіпудвмку ра одгімлайщлмку езррі 
2003 омку, Євомндипщка йалгхасрла 
кмлвдлуія 2000 омку – сакрзфлм кіп-
рярщ лмві ра номгукрзвлі нмвлмва-
едлля ОМСВ, цм жгіиплыырщпя в 
оаккат ра жагйя ТГ ра їт фйдлів, ра 
мб’єкрзвуырщ і акрзвіжуырщ номудпз 
взлзклдлля гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ ОМСВ, айд вед ж кдрмы взкм-
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лалля кіелаомглм-ноавмвзт жм-
бмв’яжалщ пакмї гдоеавз.  Цд акудл-
рує і одсйдкпує увагу лаукмвуів ра 
ноавммтмомлуів, жмкодка сатівуів у 
псдоі ноавмжапрмпувалля і ноавмвз-
кмлалля, цмгм мбґоулрмвалмпрі, ном-
нмоуіилмпрі ра дсдкрзвлмпрі ракзт 
гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ.  

Вваеаєкм, цм жажлафдлзи нігтіг 
в кмлрдкпрі взлзклдлля гзпкодуіи-
лзт нмвлмваедлщ у ОМСВ, цм гдрд-
окілує ра сакрзфлм іліуіыє ТГ ра її 
фйдлз, вмймгіє кмгурлік кдрмгмймгіф-
лзк ра глмпдмймгіфлзк нмрдлуіа-
йакз:  

- нм-ндохд, рур сулгакдлрайщлі 
уіллмпрі куліузнайщлмї гдкмкоарії 
нмєглуырщпя ж ноавакз йыгзлз, ноз-
фмку пакд в кмлрдкпрі їт пукіплмгм 
гдлджзпу, пзпрдкз, смок взоаедлля, 
кдрмгів ра прундлів одайіжауії і жатзп-
ру, цм нігрвдогеує лаукмву якіпрщ 
лахзт нігтмгів гм омжукілля пурлмп-
рі ймкайщлмї гдкмкоарії і кмлпрзруы-
валля куліузнайщлзт ноав йыгзлз;  

- нм-гоугд, акпімймгія куліузнайі-
жку гдлдрзфлм нмв’яжуєрщпя ж сдлм-
кдлмк куліузнайщлмї вйагз, в мплмві 
якмї жлатмгзрщпя пзкбімж куліузна-
йщлм-ноавмвмї рдмоії ра ноакрзкз, цм 
ракме нігкодпйыє гмбомякіпліпрщ 
лахмгм нігтмгу гм ілпрзрууімлайіжа-
уії МСВ як оівля нубйіфлмї вйагз в 
гдоеаві, цм вмймгіє пвмїкз кмкндрд-
луіилзкз нмвлмваедллякз;  

- нм-родрє, пакд у ТГ ра її фйдлів 
в псдоі МСВ могаліфлм взлзкає нд-
одйік мплмвмнмймелзт ваг – пвмбмга, 
пмйігаоліпрщ, оівліпрщ, кмоайщліпрщ, 
айщроуїжк, пакммогаліжауія, пакмгзп-
узнйіла, пакмвігнмвігайщліпрщ, пубпз-
гіаоліпрщ, цм є лд рійщкз пдлпмурвм-
оыыфзкз уіллмпрякз гдкмкоарії, 
ноав йыгзлз ра пуфаплмгм куліузна-
йіжку, айд вмлз є мглмфаплм таоакрд-
олзкз мжлакакз узт явзц, цм птм-
гярщпя в удлроі ра номпрмоі їт одайі-
жауії – пакд в псдоі МСВ, цм є ноз-
омглзк номпрмомк іплувалля ТГ ра її 
фйдлів;  

- нм-фдрвдорд, воатмвуыфз рд, цм 
впі лавдгдлі мб’єкрз – гдкмкоарія (в 
лахмку омжукіллі – нояка, нодгпра-
влзущка, наорзпзнармола рмцм. – 

Авр.), ноава йыгзлз (у оіжлзт їт 
номяват ра взгат. – Авр.) і пуфаплзи 
куліузнайіжк є мб’єкракз кіелаомг-
лм-ноавмвмгм одгуйывалля ра одгйа-
кдлрауії фдодж лмокз кіелаомглмгм 
ноава гмгмвіолмгм таоакрдоу, цм кіп-
рярщпя в кіелаомглзт кіегдоеавлзт 
багармпрмомлліт гмгмвмоат, рм взжла-
фдлля МСВ як ваейзвмгм сакрмоу 
гймбайіжауії, є гмкрозлайщлм, лмока-
рзвлм, могаліжауіилм, лаоарзвлм мб-
ґоулрмвалзк і нігрвдогедлзк ра ноа-
кпдмймгіфлм номгукрзвлзк;  

- нм-н’ярд, взтмгяфз ж кіелаомг-
лм-ноавмвмгм «ланмвлдлля» ілпрзру-
ру МСВ, уд пвігфзрщ ном пралмвйдлля 
пзпрдкз гзтмрмкії ймкайщлмгм і гйм-
байщлмгм фзллзків;  

-нм-хмпрд, воатмвуыфз ла рд, цм 
в мплмві МСВ йдезрщ кмгурля кмрз-
вауія кмелмгм ж фйдлів ТГ цмгм її 
іплувалля, а ракме іплувалля ра сул-
куімлувалля МСВ, – езрдйі вігнмві-
глзт рдозрмоіи гдоеавз нмв’яжуырщ 
пакд ж МСВ пвмї езррєві лапралмвз 
ра в ущмку кмлрдкпрі номгукуырщ 
вігнмвіглі ілрдодпз, цм оалм фз ніжлм 
кйагурщпя жакмлмгавудк в мплмву 
нмвлмваедлщ ОМСВ, гдрдокілуыфз 
ракзк фзлмк нмяву лмвзт гзпкодуіи-
лзт нмвлмваедлщ ОМСВ. 

Оред, кмела жажлафзрз, цм гмп-
йігедлля пніввіглмхдлля кмлпрзру-
уіилм-жакмлмгавфзт нмвлмваедлщ 
ОМСВ ж їт гзпкодуіилзкз нмвлмва-
едллякз в псдоі жатзпру ноав йыгз-
лз, гає жкмгу жвдолурз увагу ла ла-
прунлд: 

- кмелд нмвлмваедлля ОМСВ, 
цм є одгйакдлрмвалзк ра жасікпмва-
лзк ла кмлпрзрууіилмку абм ла жакм-
лмгавфмку оівлі, в хзомкмку ра птд-
карзфлм-кмгдйыыфмку имгм омжу-
кіллі, є пкдомвалзк ла взкмлалля, 
мтмомлу, жатзпр ра гаоалрувалля ноав 
йыгзлз, цм кдхкає ла вігнмвігліи 
рдозрмоії гдоеавз в оаккат ТГ ра в 
укмват МСВ; 

- ноз пзпрдклмку нігтмгі ра бук-
вайщлмку рйукафдллі кмелмгм ж ла-
вдгдлзт нмвлмваедлщ ОМСВ взріка-
ырщ гзпкодуії як могаліжауіилі, одпу-
оплі, кагомві ра ілхі гмгаркмві кме-
йзвмпрі гйя жагмвмйдлля ілрдодпів 



Дискреційні повноваження органів місцевого самоврядування в сфері . . . 
 

 

           39  

фйдлів ТГ, цм є нозомглзк ра жвз-
фаилзк явзцдк, бм в оаккат МСВ є 
вігпурлікз номудпуайщлі смокз ра 
номудгуоз цмгм одайіжауії нмвлмва-
едлщ ОМСВ, рмку жапрмпувалля гзп-
кодуії є ймгіфлзк жапмбмк гйя одайі-
жауії ракзт нмвлмваедлщ; 

- кмела взжлафзрз номудпуайщ-
лм-номудгуолу жайделіпрщ кіе кмл-
прзрууіилм-жакмлмгавфзкз нмвлмва-
едллякз ОМСВ ра гзпкодуіилзкз 
нмвлмваедллякз, цм жапрмпмвуырщпя 
ОМСВ, їт взкмлавфзкз могалакз 
гйя одайіжауії ндохзт: а) кмелмку 
йдгайіжмвалмку ра йдгірзкмвалмку 
нмвлмваедллы ОМСВ кмеурщ віг-
нмвігарз вігнмвіглі гзпкодуіилі нмв-
лмваедлля; б) якцм нмвлмваедлля 
ОМСВ лд є йдгайіжмвалзкз в жакм-
лмгавпрві, а смокуырщпя в явмфлмку 
нмоягку – гзпкодуіилі нмвлмваедл-
ля віглмплм лзт, є дсдкрзвлзк жапм-
бмк гйя їт лапрунлмї йдгайіжауії, 
воатмвуыфз ла мб’єкрзвлзи таоакрдо 
їт взлзклдлля в якмпрі вігнмвігі ла 
дкжзпрдлуіилі жанзрз фйдлів ТГ, 
ноакрзку їт нмндодглщмгм жапрмпу-
валля ра пмуіайщлу оджуйщрарзвліпрщ 
ра дсдкрзвліпрщ; 

- пралмвйдлля ра омжвзрмк гзп-
кодуіилзт нмвлмваедлщ ОМСВ 
мб’єкрзвує ра акруайіжує нзралля 
цмгм їт пугмвмгм жатзпру в кмлрдкп-
руайіжауії жатзпру ноав ТГ, її фйдлів 
ра МСВ. 

Рджыкуыфз, кмела гіирз лапру-
нлзт взплмвків: 

- нмява ра лаявліпрщ гзпкодуіи-
лзт нмвлмваедлщ у ОМСВ є 
мб’єкрзвлзк сакрмк ра мнрзкайщлзк 
уноавйілпщкзк сакрмомк, цм мбукм-
вйдла, нм-ндохд, рзк, цм ОМСВ 
втмгярщ гм пзпрдкз могалів нубйіфлмї 
вйагз – нубйіфлмї пакмвояглмї (ку-
ліузнайщлмї) вйагз; нм-гоугд, рзк, 
цм взтмгяфз ж ндохмгм аогукдлру, 
вмлз вмймгіырщ вйаплзкз нмвлмва-
едллякз  в псдоі нубйіфлмгм уноав-
йілля, цм йдгайіжмвалі Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз ра її фзллзк жакмлмгавпрвмк 
і йдгірзкіжмвалі лд рійщкз куліузна-
йщлм-лмокарзвлмы ноакрзкмы в кд-
еат ТГ, айд и ноавмвмгм номпрмоу 
гдоеавз; 

- гзпкодуіилі нмвлмваедлля мо-
галів нубйіфлмї вйагз, вкйыфаыфз и 
ОМСВ, – а) сакрзфлм «жомпраырщ» 
ла їт кмлпрзрууіилзт ра жакмлмгав-
фзт нмвлмваедллят (млрмймгіфла 
мжлака. – Авр.); б) ж кдрмы їт лайде-
лмгм ра якіплмгм взкмлалля (рдйдмйм-
гіфла мжлака. – Авр.); в) бажуырщпя ла 
мпмбзпрмку омжпугі пуб’єкра жажлафд-
лзт нмвлмваедлщ (глмпдмймгіфла 
мжлака. – Авр.); г) взлзкаырщ в кд-
еат вігнмвіглмгм пуб’єкрзвлмгм нпз-
тмймгіфлмгм взбмоу вігнмвіглмї нмвд-
гілкмвмї лапралмвз жажлафдлмгм 
пуб’єкра (пуб’єкрзвлм-нпзтмймгіфла 
мжлака. – Авр.); г’) є мкодкзк взгмк 
нмвлмваедлщ  могалів нубйіфлмї вйа-
гз (ігдлрзсікауіилм-проукруомймгіф-
ла мжлака. – Авр.); г) взпрунає як 
ноавмвзи жапіб агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм (уноавйілпщкмгм) одгуйы-
валля віглмпзл ж гомкагялакз (лмо-
карзвлм-дкніозфла мжлака. – Авр.); д) 
є пукунліпры ноав і мбмв’яжків ла 
жгіиплдлля ноавмкіолмгм взбмоу ва-
оіалру нмвдгілкз, гд кмела айщрдола-
рзва є жакмллмы (ноавмкіолм-
нмвдгілкмва мжлака. – Авр.); є) жапрм-
пмвуырщпя йзхд у взнагкат, ндодгба-
фдлзт жакмлмк, і в кдеат жакмлу 
(мжлака жакмллмпрі. – Авр.); е) є ноа-
вмкіолзк взбмомк ваоіалру нмвдгіл-
кз, цм жгіиплыєрщпя хйятмк жапрмпу-
валля агкіліпроарзвлмгм омжпугу 
(мжлака ноавмкіолмї айщрдоларзвлм-
нпзтмймгіфлмї нмвдгілкз. – Авр.); ж) 
лд ндодгбафаырщ мбмв’яжку ужгмгеу-
варз пвмї оіхдлля (гії) ж бугщ-якзк 
ілхзк пуб’єкрмк (мжлака війщлмгм 
взбмоу. – Авр.); з) мсмокйыєрщпя у 
взгйягі вігнмвіглмгм лмокарзвлм-
уноавйілпщкмгм оіхдлля абм ноавмжа-
прмпмвлмгм лмокарзвлмгм акру  (см-
окайіжмвала мжлака. – Авр.);  

- нмлярря «гзпкодуіилі нмвлмва-
едлля ОМСВ» кмела взжлафзрз як 
пукунліпрщ ноав і мбмв’яжків, жакоін-
йдлзт кмлпрзрууіилзк, агкіліпроарз-
влзк, куліузнайщлзк ра ілхзк гайу-
ждвзк жакмлмгавпрвмк гдоеавз, рд-
йдмймгіфлмы гмкілалрмы якзт є жгіи-
плдлля лайделмгм нубйіфлмгм уноав-
йілля ж кдрмы одайіжауії кмйдкрзвлзт 
ілрдодпів рдозрмоіайщлмї гомкагз абм 
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кмйдкрзвлм-гоунмвзт ілрдодпів її 
фйдлів, пкдомвалзт ла взкмлалля нм-
кйагдлзт ла ОМСВ фз имгм нмпагмву 
(пйуебмву) мпмбу сулкуіи абм кмк-
ндрдлуіилзт нмвлмваедлщ, цм лага-
ырщ ущмку пуб’єкру уноавйілля: а) 
ндвлзи прунілщ пвмбмгз омжпугу в 
муілываллі пзруауіи, цм взлзкаырщ в 
номудпі одайіжауії жажлафдлзт їт сул-
куіи і нмвлмваедлщ (сакрмо пвмбмгз 
омжпугу. – Авр.); б) ікндоарзвлд ноа-
вм жгіиплыварз ноавмкіолзи взбіо 
кіе жакмллзкз айщрдоларзвакз у 
взоіхдллі кмлкодрлмї пзруауії (сак-
рмо пвмбмгз взбмоу. – Авр.); ра в) лд 

ндодгбафаырщ мбмв’яжків ужгмгеуварз 
пвмї оіхдлля ж бугщ-якзк ілхзк 
пуб’єкрмк (сакрмо вігпурлмпрі пубмо-
гзлауіилзт віглмпзл у нозиляррі 
уноавйілпщкмгм оіхдлля. – Авр.); 

- мпмбйзвіпры омжукілля гзпкод-
уіилзт нмвлмваедлщ ОМСВ є їт аб-
пмйырлд ра взкйыфлд рйукафдлля 
рійщкз в кмлрдкпрі взжлалля, мтмом-
лз, жатзпру, одайіжауії, гаоалрувалля 
кмлпрзрууіилзт ноав, пвмбмг і 
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла, цм 
ла оівлі МСВ роалпсмокуырщпя в 
куліузнайщлі ноава йыгзлз, мпмбзп-
рмпрі, фйдла ТГ.      
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bodies in the field of human rights protection: methodological approaches to 
understanding and definition 

The article deals with the methodological approaches to understanding and 
determining the discretionary powers of local self-government bodies in the field of 
human rights protection. It is pointed out that in the context of the establishment and 
development of local self-government (LSG) in Ukraine, the activities of public 
authorities, including the activities of local self-government bodies in the process of 
fulfilling their constitutional and legislative powers, are activated, and hence there is a 
discretion, that is, the objective and natural need for an official (official) person or 
authorized body to act at its discretion, without the consent of any other entity, for the 
purpose of more precise and qualitative fulfillment of the said powers. 
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