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Проект
Проект «Сприяння прозорості та впровадженню антикорупційних заходів у державних
підприємствах та органах місцевого самоврядування в Україні» здійснюється Міжнародним центром
перспективних досліджень (МЦПД) у партнерстві з Інститутом економічних та соціальних реформ в
Словаччині (INEKO). Ініціатива фінансово підтримується за програмою «Офіційна Підтримка Розвитку
Словацької Республіки (SlovakAid)». Проект спрямований на підвищення ефективності державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства у сфері створення та
нагляду за регіональною політикою, управління державними підприємствами, моніторингу бюджетів та
відкритості інформації місцевої влади.

Передумови
Історично склалося так, що питання, пов’язані з владою та врядуванням завжди викликали та
викликають значний інтерес у суспільстві. Тому наразі тема вдосконалення місцевого самоврядування –
одна з основних для кожного громадянина тієї чи іншої держави, зокрема й України на шляху до
Європейського співтовариства.
Відповідно до ст. 1, 2 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», місцеве самоврядування в Україні
– це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи
добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як
безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та
обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Принципами місцевого самоврядування в Україні є:
• народовладдя;
• законності;
• гласності;
• колегіальності;
• поєднання місцевих і державних інтересів;

• виборності;
• правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень,
визначених законом;
• підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
• державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
• судового захисту прав місцевого самоврядування.
Система місцевого самоврядування включає:
• територіальну громаду;
• сільську, селищну, міську раду;
• сільського, селищного, міського голову;
• виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
• районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
• органи самоорганізації населення.
Як елемент системи місцевого самоврядування, місцеві органи влади слугують невід’ємною
частиною виконавчої влади в Україні. У свою чергу, слід зазначити, що місцева влада складається з таких
органів як:
• Місцеві державні адміністрації;
• Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади;
Основними є саме місцеві державні адміністрації.
Місцеві державні адміністрації – це державні органи виконавчої влади, які наділені правом
представляти інтереси держави та приймають в межах своєї компетенції нормативно-правові акти від
імені держави, що в свою чергу діють на певній території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці. Ці органи керуються Конституцією України, відповідними актами Президента України та Кабінету
Міністрів України.
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. У
межах бюджетних коштів, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, а
також з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій.
До складу місцевої державної адміністрації входять: голова, перший заступник, заступники,
керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та їх апарат.
Діяльність органів місцевої влади спрямована на задоволення суспільних потреб громадян і, у
першу чергу, пов'язаних з отриманням життєво необхідних послуг.

Українське законодавство щодо органів місцевого самоврядування
• Місцевому самоврядуванню присвячений 14 розділ Конституції України.
• Окрім Конституції, правовою основою місцевого самоврядування в Україні є Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні», закони і підзаконні нормативно-правові акти, що приймаються на їх
основі, а також акти органів місцевого самоврядування, що приймаються в рамках їх компетенції.
• Основним законом, який визначає статус, основні завдання та правові засади місцевих
адміністрацій є Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
• Важливим є і ЗУ «Про державну службу», який регулює відносини, що виникають у зв’язку із
вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного
службовця.
Місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і
міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у
здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань
економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та
фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень
органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Голови обласних державних адміністрацій інформують Президента України і Кабінет Міністрів
України та щорічно звітують перед ними про виконання місцевою державною адміністрацією покладених
на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на
відповідній території, вносять пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і
практики його реалізації, системи державного управління.

Компетенції та завдання місцевого самоврядування
Територіальні громади села, селища, міста, відповідно до ст. 143 Конституції України,
безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в
комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і
контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць
і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують
проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та
ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх
діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку
відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети,
які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними
громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих
бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх
виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів
виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів
Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом
порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні
об'єкти державної власності.
Завдання державних адміністрацій визначаються статтею 2 Закону «Про місцеві державні
адміністрації», а саме:
• виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
інших органів виконавчої влади вищого рівня;
• законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
• виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку,
програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин також програм їх національно-культурного розвитку;
• підготовку та виконання відповідних бюджетів;
• звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
• взаємодію з органами місцевого самоврядування;
• реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад стосуються наступних сфер
діяльності:
• соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
• в галузі бюджету, фінансів і цін;
• щодо управління комунальною власністю;
• в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв'язку;
• у галузі будівництва;
• освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;
• з регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
• соціального захисту населення;
• у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
• у галузі оборонної роботи;
• щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;
• щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян тощо.
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• збереженням і раціональним використанням державного майна;
• станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань
перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
• використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і
тваринного світу та інших природних ресурсів;
• охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
• додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її
якістю та сертифікацією;
• додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням
промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;
• додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування,
законодавства про захист прав споживачів;
• додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я,
материнства та дитинства, сім’ї, молоді та дітей, соціального захисту населення, фізичної культури і
спорту;
• охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою
праці;
• додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього
руху;
• додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;
• додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
• за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням
коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;
• виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час
будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних
комунікацій;
• станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування
Відповідно до ст. 142 Конституції України, матеріальною і фінансовою основою місцевого
самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти
комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного
фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього
відповідні органи і служби.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово
підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок
рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Місцеві бюджети є фінансовою базою місцевого самоврядування і від обсягу ресурсів, що
акумулюються в цих бюджетах, залежить наскільки результативно місцеві органи влади будуть
виконувати покладені на них повноваження.

Додаток. Детальний перелік питань, які підпадають під компетенцію органів місцевого
самоврядування
Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, відповідно до ч. 1 ст. 26 ЗУ
«Про місцеве самоврядування в Україні», вирішуються такі питання:
1) затвердження регламенту ради;
2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання
голів комісій;
3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності,
персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

затвердження

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому законом;
5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих
органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів,
затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;
6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;
7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням
вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності";
8) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради,
призначення і звільнення їх керівників;
9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів
ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими
органами відповідної ради;
10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;
11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб,
яких вона призначає або затверджує;
12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку,
встановленому законом;
15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України,
іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного,
міського голови у випадках, передбачених Законом;
17) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

18) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та
виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;
19) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними
повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних
та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
20) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних
об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
21) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про
утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про
вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього
змін;
22) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та
про вихід з такого об’єднання;
23) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
24) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання
відповідного бюджету;
25) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;
26) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
27) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;
28) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
29) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих
податках і зборах, а також земельному податку;
30) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого
бюджету;
31) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження
місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності;
вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про
включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівліпродажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію
об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання
підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.
Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за
рішенням місцевої ради;

32) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є
обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження
порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального
унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової
ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової
ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50
відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;
33) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних
унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована)
підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і
порядку залучення незалежного аудитора;
34) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління
майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих
повноважень та умов їх здійснення;
35) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами
комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних
підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
36) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної
власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
37) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад,
суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону
України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про
співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону
співробітництва територіальних громад;
38) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про
співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є
територіальна громада села, селища, міста;
39) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
40) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;
41) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання
природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
42) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних
державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну,
культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом,
прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими
тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

43) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста
нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу
діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
44) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання
безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в
установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної
первинної правової допомоги;
45) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на
відповідній території;
46) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку,
визначених законом;
47) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів
забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
48) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з
питань, віднесених до її виключної компетенції;
49) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного
пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських
місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
50) встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений
час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
51) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом,
епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
52) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах
присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
53) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі
цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон
за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
54) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної
самоорганізації населення у випадках, передбачених законом;
55) затвердження статуту територіальної громади;
56) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання
символіки територіальної громади;
57) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України "Про засади
державної мовної політики";

58) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про
передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної
власності;
59) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;
60) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та
опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.
61) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
62) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території
збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними
засобами;
63) визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними
видами транспорту;
64) затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з
урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних
будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;
65) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної
каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону
України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку
телекомунікаційних мереж".
Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної
громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад",
відповідно до ч. 3 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», крім питань, зазначених вище,
вирішуються такі питання:
1) утворення старостинських округів;
2) затвердження Положення про старосту;
3) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках,
передбачених законом.
Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом), крім вищезазначених
питань, відповідно до ч. 2 ЗУ "Про місцеве самоврядування", вирішуються такі питання:
1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради
та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;
2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних
рахунках районів міста.

Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:
1) ухвалення за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного
опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;
2) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських
референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
3) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району,
області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
4) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження
звітів про їх виконання;
5) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді субвенцій, а районі ради —
відповідно до Закону розподіл трансфертів вирівнювання між бюджетами міст районного значення, сіл,
селищ;
6) вирішення питань управління об'єктами спільної власності, що перебувають в управлінні
обласних та районних рад;
7) ухвалення рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку,
визначеному законом;
8) обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;
9) затвердження за пропозицією голови ради структури, чисельності виконавчого апарату ради,
витрат на утримання ради та її виконавчого апарату.

