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На y олові громадської ради
При облдержадміністрації 
Кіріковій І.М.

Шановна Ірино Миколаївно!

На Ваш лист від 07 вересня 2016 року № 18/08-16 щодо звернення 
уповноважених представників інститутів громадського суспільства, які були 
обрані до складу громадської ради при виконавчому комітеті Слов’янської 
міської ради та ситуації, що склалася з утворенням зазначеної громадської 
ради повідомляємо наступне.

Статтею 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
визначено, що місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у 
здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень. Крім 
того, Законом України «Про місцеве самоврядування України» органи 
виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну 
діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також 
вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими 
законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами 
повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

З урахуванням вищезазначеного Донецька обласна державна 
адміністрація не має права втручатися у діяльність Слов’янського міського 
голови та прийняття рішень посадовими особами місцевого самоврядування.

Також слід зазначити, що при здійсненні наданих повноважень міський 
голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною 
громадою та несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому 
законом повноважень. Законом України «Про місцеве самоврядування» 
передбачено, що спори про поновлення порушених прав юридичних і 
фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності 
органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в 
судовому порядку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року 
№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» визначено районним державним адміністраціям 
вжити заходів для утворення громадських рад місцевих органах 
виконавчої влади та забезпечити їх функціонування, органам місцевого
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самоврядування рекомендовано під час утворення громадських рад при 
органах місцевого самоврядування керуватися затвердженим Типовим 
положенням про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній 
адміністрації. Під час робочих засідань керівників облдержадміністрації з 
представниками органів місцевого самоврядування та органів виконавчої 
влади неодноразово наголошувалося про необхідність надання підтримки 
ініціатив громадськості у формуванні та реалізації державної політики, 
розвитку громадянського суспільства, в тому числі щодо створення 
громадських рад.

Департамент інформаційної та внутрішньої політики 
облдержадміністрації у межах своїх повноважень надає органам місцевого 
самоврядування, районним державним адміністраціям, інститутам 
громадянського суспільства консультативну та методологічну підтримку з 
питань формування та діяльності громадських рад при органах виконавчої 
влади.
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