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Вивчення питань  
муніципального права

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ«МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА 
ГРОМАДСЬКОСТІ»

INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE «MUNICIPAL REFORM IN THE CONTEXT OF 
EUROINTEGRATION OF UKRAINE: THE POSITION OF THE GOVERNMENT, ACADEMICS, 
TRADE UNIONS AND PUBLIC»

8 грудня 2017 р. в Академії праці, соціальних відносин і ту-
ризму відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція 
влади, науковців, профспілок та громадськості». Захід організували 
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України» та Академія праці, соціальних відносин і туризму 
проводять  Партнером в організації конференції виступив Комітет 
Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональ-
ної політики та місцевого самоврядування.

Участь у заході взяли представники центральних органів влади, 
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самовряду-
вання, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, 
громадянського суспільства, науковці.

Конференція пройшла в рамках відзначення Дня місцевого само-
врядування, а її метою було формування єдиного бачення напрямів 
муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських прин-
ципів і стандартів на основі співставлення позицій з цього питання 
влади, науковців та інститутів громадянського суспільства, зокре-
ма, профспілок, об’єднань органів місцевого самоврядування, громад-
ських організацій тощо.

Видано збірку матеріалів конференції. З нею можна ознайо-
митись тут: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_

conf_08_12_17_site.pdf

Пропонуємо увазі наших читачів вибрані тези учасників 
конференції.

------------------------------

On December 8, 2017, the All-Ukrainian conference «Municipal 
reform in the context of Eurointegration of Ukraine: the position of the 
government, academics, trade unions and public» was held at the Academy 
of Labour, Social Affairs and Tourism. The event was organized by the All-
Ukrainian Association of Local Self-Government Bodies «Association of 
Ukrainian Cities» and the Academy of Labour, Social Affairs and Tourism. 
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the Parliamentary Committee on State Building, Regional Policy and Local 
Self-Government of Verkhovna Rada was a partner of this academic event. 

The event was attended by representatives of central authorities, 
local state administrations and local self-government bodies, all-Ukrainian 
associations of local self-government bodies, civil society, and academics.

The conference was held as part of the celebration of the Local 
Government Day, and its purpose was to shape a unified vision of the 
directions of municipal reform in Ukraine in accordance with European 
principles and standards on the basis of comparing positions on this issue 
with authorities, academics and civil society institutions, in particular 
trade unions, local self-government, public organizations, etc.

A collection of conference materials was published. It can be accessed 
at: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_conf_08_12_17_

site.pdf.
We offer to the attention of our readers the selected materials of the 

conference participants.

МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАДА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 
МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

MUNICIPAL AUTHORITIES IN THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES IN UKRAINE IN 
THE CONTEXT OF MUNICIPAL REFORM

Михайло Баймуратов
докт. юрид. наук, професор, головний науковий консультант  
Інституту законодавства Верховної Ради України

Mykhaylo Baymuratov
Dr. in Law, Professor, Chief Scientific Advisor  
to the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

************************************************************************
Ключові слова: публічна влада, форми демократії, органи місцевого самоврядування. 

Key words: public authority, forms of democracy, bodies of local self-government.
************************************************************************

Становлення, розвиток та вдосконалення демократичної правової державності безпосередньо 
пов’язані з трансформацією системи публічної влади в державі.

У доктринальному контексті публічна влада – це інституціолізована легальна соціальна влада, яка 
реалізує артикульовані суспільні інтереси певної територіальної громади і служить меті збереження і 
розвитку цієї спільноти в якості цілісної системи відповідно до панівного в суспільстві світогляду [1]. 
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