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Висновок за результатами юридичної експертизи 
проекту рішення Славутської міської ради

На виконання вимог ст. 28 Регламенту Славутської міської ради VIII скликання, здійснено 
правовий аналіз проекту рішення міської ради «Про утворення добровольчого формування 
Славутської міської територіальної громади», долученого до депутатського звернення Петра 
СКИБИ від 14.08.2021 р. вх. № 6/04-38.

Пунктами 1-3 вказаного проєкта рішення передбачено утворення добровольчого 
формування Славутської міської територіальної гроади, визначення його основних засад та місця 
розташування.

За результатами проведеної юридичної експертизи вказаного проекту рішення встановлено 
його невідповідність вимогам чинного законодавства з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону «Про основи національного супротиву» (далі - 
Закон), добровольче формування територіальної громади - воєнізований підрозділ, сформований 
на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної 
територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань 
територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади.

Відповідно до п. З ч. 2 ст. 14 Закону, сільські, селищні та міські ради сприяють створенню 
добровольчих формувань територіальних громад, що не рівнозначно повноваженню їх 
створювати/формувати.

В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону, яка регулює питання формування 
добровольчих формувань територіальних громад, передбачено наступне: «Добровольчі 
формування територіальних громад утворюються з урахуванням ресурсних та людських 
можливостей відповідних територіальних громад.

Загальна кількість та місця розташування добровольчих формувань територіальних громад 
визначаються Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України за участю 
відповідних сільських, селищних, міських рад та затверджуються Головнокомандувачем 
Збройних Сил України.

Положення про добровольчі формування територіальних громад затверджується Кабінетом 
Міністрів України. е

Діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під 
безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної 
оборони Збройних Сил України за територіальним принципом.»

Згідно з ч. 2, 8 ст. 9 Закону, комплектування добровольчих формувань територіальних 
громад здійснюється на добровільній основі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України. Командири добровольчих формувань територіальних громад призначаються 
Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України за погодженням з 
Командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за поданням командира 
військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України з найбільш підготовлених 
і вмотивованих членів добровольчих формувань територіальних громад.

На сьогодні ще не прийнято підзаконні акти, передбачені Законом «Про основи 
національного супротиву», а саме:

- Положення про добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ);
- Порядок комплектування ДФТГ на добровільній основі;
- Форма контракту добровольця територіальної оборони;



- Порядок зберігання індивідуальної штатної зброї членів добровольчих формувань 
територіальних громад;

- Порядок застосування особистої мисливської зброї та набої членами добровольчих 
формувань територіальних громад;

- Порядок організації, забезпечення та проведення підготовки ДФТГ до виконання завдань 
територіальної оборони;

- Порядок використання інфраструктури (фондів) Збройних Сил України, а також 
інфраструктури (фондів) складових сил безпеки та сил оборони, органів місцевого 
самоврядування для розміщення військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил 
України в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

- Порядок обліку територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки 
громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони.

Кім того, Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України не визначено 
кількість та місця розташування ДФТГ, не розроблено зведений план територіальної оборони 
України.

Тобто, нормативно-правова база щодо створення та функціонування добровольчих 
формувань перебуває лише на етапі її розробки.

При цьому, Міністерство оборони України звертає увагу органів місцевого самоврядування 
на необхідність діяти у межах своєї компетенції та не допускати неузгоджених кроків і заяв, які 
йдуть всупереч положенням Закону України «Про основи національного спротиву», можуть 
ввести громадян в оману і зашкодити інтересам оборони держави. Міністр оборони Олексій 
Резніков закликає «утриматись від дій і висловлювань, які політизують справу організації 
територіальної оборони.» Також зазначено про те, що, будь-які структури, створені посадовими 
особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу Сил територіальної оборони 
ЗСУ.... А міські та сільські голови, загалом місцеве самоврядування робить свій внесок 
у забезпечення належної матеріальної бази. (Інформацію взято на офіційному вебсайті 
Міністерство оборони України за посиланням https://www.mil.gov.ua/news/2021/12/27/pitannya- 
oboroni-kraini-ne-tema-dlya-politichnogo-piaru/)

Враховуючи відсутність в органів місцевого самоврядування повноважень формувати 
(утворювати) добровольчі формування територіальної громади, визначати їх завдання та 
місцезнаходження, беручи до уваги те, що нормативно-правова база з питань функціонування 
ДФТГ перебуває лише на етапі її розробки, то прийняття запропонованого проекту рішення 
призведе до перевищення міською радою своїх повноважень і недотримання приписів ст. 19 
Конституції України, Закону України «Про основи національного супротиву».

З огляду на вищевказане, проект рішення «:<Про утворення добровольчого формування 
Славутської міської територіальної гр< мади» отримує негативний юридичний висновок.

https://www.mil.gov.ua/news/2021/12/27/pitannya-oboroni-kraini-ne-tema-dlya-politichn
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Додаток до висновку за результатами юридичної експертизи 
проекту рішення Славутської міської ради «Про утворення добровольчого формування 

Славутської міської територіальної громади»

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. «Про затвердження Положення 
про добровольчі формування територіальних громад», що набрала чинності 20.01.2022 р., 
відповідно до Закону України «Про основи національного супротиву», деталізовано порядок 
утворення добровольчого формування територіальної громади (далі - ДФТГ), чим додатково 
підтверджено відсутність в органів місцевого самоврядування зазначених повноважень.

Відповідно до п. 9. Положення про добровольчі формування територіальних громад, 
добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної 
громади у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил 
та уповноважених представників органу місцевого самоврядування відповідної територіальної 
громади. Збори вважаються правоможними, якщо в них беруть участь не менш як п’ять осіб, а 
також командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та представники 
органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади. За результатами зборів 
складається протокол зборів ініціативної групи про утворення добровольчого формування 
територіальної громади (далі - протокол).

Згідно з п. 10 даного Положення, відповідний орган місцевого самоврядування в свою 
чергу приймає рішенням про погодження кандидата на посаду командира добровольчого 
формування, а не рішення про утворення такого ДФТГ.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 
144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів 
органів місцевого самоврядування) 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, справа 1-9/2009, 
гарантоване державою місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою через 
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи і передбачає правову, організаційну та 
матеріально-фінансову самостійність, яка має певні конституційно-правові межі, встановлені, 
зокрема, приписами статей 19, 140,143,144, 146 Основного Закону України. З аналізу вказаних 
конституційних положень вбачається, що ці органи місцевого самоврядування, здійснюючи 
владу і самостійно вирішуючи питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції, 
та приймаючи рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території, зобов'язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. Такі ж положення закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого 
самоврядування, яка встановлює, що головні повноваження і функції органів місцевого 
самоврядування визначаються конституцією або законом; органи місцевого самоврядування в 
межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери 
їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу._____ __________

Виконавчий комітет 
Славутської міської ради
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Згідно зі ст. 144 Конституції України, рішення органів місцевого самоврядування з мотивів 
їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом 
порядку з одночасним зверненням до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи 
та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед 
територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

З огляду на вказане, прийняття зазначеного проекту рішення призведе до перевищення 
міською радою своїх повноважень і як наслідок - до порушення ст. 19 Конституції України.

Прошу врахувати зазначене як додаток до висновку від 20.01.2022 р. за результатами 
юридичної експертизи проекту рішення Славутської міської ради «Про утворення добровольчого 
формування Славутської міської територіальної громади», поданого депутатом Петром 
СКИБОЮ від 14.08.2021 р. вх. № 6/04-38.
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Аналіз, поданого депутатом Славутської міської ради проекту рішення «Про 
утворення добровольчого формування Славутської міської територіальної 

громади» (депутатське звернення вх.№6/04-38 від 14.01.2022 року)

На виконання доручення заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Ігоря ПІГОЛЯ від 14.01.2022 р., за результатами 
розгляду депутатського звернення депутата Славутської міської ради Петра 
СКИБИ від 14.01.2022 року щодо включення до порядку денного чергового 
пленарного засідання Славутської міської ради і розгляду питання «Про 
утворення добровольчого формування Славутської міської територіальної 
громади» встановлено наступне.

Відповідно до п.З ч.2 ст.14 Закону України «Про основи національного 
спротиву» міські ради сприяють створенню добровольчих формувань 
територіальних громад.

Відповідно до ч.2 ст.9 р. Закону України «Про основи національного 
спротиву», комплектування добровольчих формувань територіальних громад 
здійснюється на добровільній основі відповідно до порядку, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України. Наразі сам порядок знаходиться на етапі розробки 
та погодження у формі «Положення е про добровольчі формування 
територіальних громад».

З огляду на вищевикладене, проект рішення депутата Петра Скиби «Про 
утворення добровольчого формування Славутської міської територіальної 
громади» є передчасним та таким, що не відповідає вимогам Закону України 
«Про основи національного спротиву».

Пропоную проект рішення депутата Петра Скиби «Про утворення 
добровольчого формування Славутської міської територіальної громади» 
відхилити та зняти з розгляду.

Начальник відділу мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами Олексій ЗАЄЦЬ
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