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Служби захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування  
(інститут муніципального омбудсмана): досвід компаративного аналізуПЕРЕДМОВА

Основним завданням будь-якої держави є створення найбільш 
сприятливих і справедливих умов для підвищення якості життя 
та реалізації прав і свобод її громадян, забезпечення вільного 
розвитку особистості. При цьому питання раціонального дер-
жавного устрою зводиться до створення такої системи публічної 
влади та управління, при якому ці завдання вирішувалися б най-
більш ефективно. Реалізація багатьох задач підвищення якості 
життя населення, соціально-економічного розвитку території 
здійснюється, в першу чергу, в конкретних територіальних гро-
мадах. Місцеве самоврядування як особлива форма публічної 
влади народу й самоорганізації населення, як феномен, який 
одночасно має якості соціального і політичного, публічно-право-
вого та приватноправового характеру, формується і функціонує 
виходячи з конституційних характеристик соціальної, демокра-
тичної, правової державності, внаслідок чого воно покликане 
в єдності з органами державної влади та інститутами громадян-
ського суспільства забезпечувати гідні умови життя і вільний 
розвиток людини.

З принципу локальної реалізації прав людини випливає фено-
мен муніципальних прав особистості, які мають відносно само-
стійне значення як нормативно-правовий інститут місцевої 
самоврядності і, відповідно, важливий інститут муніципальної 
демократії, який одержує у цій якості конституційне визнання. 
Реалізація муніципальних прав людини значною мірою зале-
жить від повсякденної роботи органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб, від забезпечення належних соціально-культур-
них, політичних, матеріальних, фінансових та інших умов роз-
витку територіальних громад. Тому між правами людини і діяль-
ністю органів місцевого самоврядування існує очевидний і тісний 
взаємозв’язок.

Обов’язок органів місцевого самоврядування щодо забез-
печення прав людини складає зміст їх діяльності, що передба-
чає не лише необхідність дотримання основних прав і свобод 
людини і громадянина при здійсненні місцевого самоврядування, 
а й здійснення муніципальними органами і установами деяких 
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позитивних дій щодо створення умов для найбільш повної реалі-
зації прав людини у межах територіальної громади.

Реформа децентралізації ще більше підвищує роль органів 
місцевого самоврядування у дотриманні прав людини, покладає 
на місцеві органи влади конкретне зобов’язання застосовувати 
правозахисний підхід у рамках їх функцій та повноважень. Доволі 
рельєфно роль та значення місцевого самоврядування у проце-
сах реалізації та захисту прав людини знайшли своє закріплення 
у Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом 
Президента України від 24 березня 2021 року 1, прийняття якої 
зумовлено необхідністю вдосконалення діяльності держави щодо 
утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення 
дієвих механізмів їх реалізації та захисту, розв’язання системних 
проблем у зазначеній сфері. Так, метою Стратегії проголошується 
забезпечення пріоритетності прав і свобод людини як визначаль-
ного чинника у процесі формування та реалізації державної полі-
тики, здійснення повноважень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Вказується, що результатом реалізації 
Стратегії має стати запровадження системного підходу до забез-
печення прав і свобод людини, узгодженості дій органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів гро-
мадянського суспільства, суб’єктів господарювання, створення 
в Україні ефективного механізму реалізації та захисту прав і сво-
бод людини, усунення недоліків системного характеру, які лежать 
в основі порушень, виявлених Європейським судом.

Гарантованість прав людини у сфері місцевого самовряду-
вання є своєрідним зовнішнім механізмом обмеження свавілля 
місцевих чиновників, який можна представити у вигляді комп-
лексу реалізації послідовних дій щодо забезпечення взаємодії 
місцевих органів публічної адміністрації, інститутів громадян-
ського суспільства та громадян в сфері забезпечення і захисту 
прав людини.

1 Національна стратегія у сфері прав людини: Затверджена Указом 
Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021. Офіційне інтер-
нет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/
documents/1192021-37537
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Унікальним ефективно діючим в багатьох країнах світу 
правозахисним механізмом, який організаційно забезпечує 
та функціонально реалізує прямі і зворотні зв’язки між орга-
нізаційними структурами муніципальної влади і територіаль-
ною громадою, забезпечує і захищає права людини як жителя – 
члена територіальної громади та контролює законність дій 
владних структур у сфері місцевого самоврядування є інститут 
муніципального омбудсмана.

Це порівняно нова правозахисна установа, поява і розвиток 
якої безпосередньо пов’язані із розвитком місцевої демократії, 
поширенням європейських стандартів належного врядування, 
«олюдненням» владних структур. У світовій практиці інсти-
тут муніципального омбудсмана займає важливе місце в сис-
темі органів, що здійснюють контроль за діяльністю публічної 
адміністрації у сфері місцевого самоврядування з метою дотри-
мання останніми прав людини у межах територіальних гро-
мад. Муніципальний омбудсман захищає, в першу чергу, право 
громадян на належне адміністрування, яке передбачає дотри-
мання органами місцевого самоврядування не тільки букви, але 
й «духу» закону і правил адміністративної етики. Він поклика-
ний, передусім, сприяти у поновленні порушених прав громадян 
неправомірними діями (бездіяльністю) органів місцевого само-
врядування та їх посадовими особами, виявляти і аналізувати 
збої в роботі державних та самоврядних органів, що призводять 
до порушення прав людини; виробляти рекомендації щодо вдо-
сконалення діяльності органів влади і управління в галузі прав 
людини і пов’язаних з ним адміністративних процедур у сфері 
місцевого самоврядування.

Зарубіжний досвід ефективної роботи муніципальних 
омбудсманів свідчить, що вони стали дієвим інструмен-
том демократизації місцевого врядування, чутливим інди-
катором реальної якості життя людей і одним з ключових 
інструментів вдосконалення законодавства, відіграють важ-
ливу роль у зміцненні законності в роботі органів публічної 
влади і управління, попередженні адміністративної бюрокра-
тії та корупції, обмеженні свавілля місцевих чиновників, 
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сприяють прямій і повній реалізації прав людини та форму-
ванню правозахисної інфраструктури на місцевому рівні. Його 
діяльність дозволяє встановлювати на муніципальному рівні 
особливий етичний режим довіри між органами місцевого 
самоврядування та жителями – члена територіальної громади 
з метою підвищення ефективності та якості наданих муніци-
пальних послуг, сприяти ослабленню в них почуття беззахис-
ності перед розгалуженою системою державних і муніципаль-
них органів і установ.

Визначаючи місце муніципальних омбудсманів в системі 
інституційних гарантій та конституційно-правовому механізмі 
захисту прав і основних свобод людини і громадянина, важ-
ливо підкреслити, що здійснення діяльності щодо захисту прав 
людини неможливе без узгодженої роботи всіх структурних еле-
ментів такого механізму. Тобто, омбудсман не може діяти відо-
кремлено від інших державних органів, для найбільш ефектив-
ної реалізації своїх повноважень по відновленню порушених 
прав громадян йому необхідно виконувати покладені на нього 
функції спільно з державними, громадськими та іншими струк-
турами. Саме через взаємодію всіх інститутів місцевого само-
врядування відповідно до правозахисних цілей формується 
муніципальний правозахисний простір, який орієнтується 
на загальнолюдські цінності та ґрунтується на міжнародних 
стандартах прав людини.

Інститут муніципального омбудсмана став результатом 
модифікації і трансформації традиційної парламентської 
моделі омбудсмана, створеної понад двісті років тому у надрах 
скандинавської культури, який був сприйнятий в якості інстру-
менту забезпечення балансу інтересів держави і громадян-
ського суспільства більшістю країн світу з різними правовими 
системами, формами правління та державним устроєм, з різ-
ним суспільним середовищем, правовою культурою та різними 
філософськими підходами, і який справедливо вважається 
ефективним інструментом комунікації та порозуміння органів 
влади та громадянського суспільства, механізмом, що запов-
нює прогалини у відносинах між владою та населенням, сприяє 
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побудові демократичної правової держави, а також розвиткові 
правосвідомості громадян і посадових осіб. При всій різнома-
нітності в найменуваннях і формах його організації в різних 
країнах, термін «омбудсман» вже став збірним, родовим понят-
тям, що відбиває універсальність цієї служби в національних 
системах захисту прав і свобод громадян.

Універсальність інституту омбудсмана і його можливість 
адаптуватися й пристосовуватися до різних правових націо-
нальних систем дозволяють говорити про феномен «інститу-
ційної гнучкості» – здатності інституту (органу) вбудовува-
тися в національну державно-правову систему, не змінюючи її 
і зберігаючи свої базові характеристики і первісний концепт. 
Інституційна гнучкість омбудсмана обумовлює однорідність 
і ідентичність природи його статусу в більшості держав: високий 
соціальний статус кандидата, рекомендаційний характер повно-
важень, незалежність в процесі здійснення ним своєї діяльності 
як найважливіша риса статусу, що має різний рівень забезпече-
ності в залежності від політичного режиму держави 2, політична 
нейтральність омбудсмана, забезпечена політико-правовими 
механізмами, наділення повноваженнями з розгляду скарг гро-
мадян на дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної 
влади та місцевого самоврядування, сприяння усуненню недолі-
ків загального характеру з метою вдосконалення різних сегмен-
тів адміністративної системи.

Спільними властивостями, що пояснюють затребуваність 
цього інституту, є наступні: це спеціальна служба, що заснову-
ється як додатковий механізм контролю за діяльністю адмініст-
рації, коли традиційних інструментів виявляється недостатньо; 
омбудсман – незалежний публічно-правовий інститут, не пов’я-
заний чиєюсь думкою при проведенні розслідувань; він покли-
каний захищати права громадян, що порушуються посадовими 
особами; при розгляді скарг омбудсман керується принципами 

2 Феоктистов Д. Е. Конституционно-правовой статус Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации (сравнительно-правовое исследова-
ние) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Пензенский гос. ун-тет. Саратов, 
2012. С. 16. 26 с.
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справедливості, неупередженості, незалежності, конфіденцій-
ності та доступності 3.

Головними тенденціями розвитку даного інституту на сучас-
ному етапі стали його інтернаціоналізація, активний процес 
визнання і поширення в державах із досить різним конститу-
ційним устроєм, а розвиток функціональної спеціалізації зумов-
люється та підтримується внутрішніми потребами та національ-
ними інтересами.

Як свідчить світова практика, незважаючи на відмінність в пра-
вових системах різних країн, муніципальні омбудсмани органічно 
інтегруються в традиційний механізм контролю за місцевою адмі-
ністрацією в якості важливого субсидіарного інституту, що забез-
печує специфічними методами і засобами захист прав людини 
і громадянина від зловживань і свавілля з боку публічної адмініст-
рації. Тому порівняльний аналіз виникнення, становлення та роз-
витку моделей інституту муніципального омбудсмана в країнах 
з різними політико-правовими системами та державним устроєм 
є актуальним як для розуміння сутності цього нового інституту 
і його ролі у забезпеченні прав і свобод людини члена терито-
ріальної громади, так і процесу його адаптації до особливостей 
національної системи місцевого самоврядування в Україні.

Дослідження реалізації концепції інституту муніципальних 
омбудсманів у цих державах і порівняння існуючих моделей у кон-
тексті використання світового досвіду в національній практиці 
є важливим з точки зору науки конституційного права і має без-
перечне прикладне значення у виробленні системного підходу 
до формування інституту даного виду омбудсманів в Україні.

Як відомо, поява будь-якого нового правового явища, 
завжди викликає необхідність його «становлення» в пра-
вовій науці, тобто визначення його поняття в теорії права, 
вироблення на основі фундаментальних загальнотеоретич-
них уявлень нових загальних положень і юридичної терміно-
логії. Науковому забезпеченню та всебічному дослідженню 

3 Бойцова В. В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. 
Москва : БЕК, 1996. 288 с.
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інституту муніципального омбудсмана та розкриттю змісту 
цього інституту сприяли праці відомих вчених у галузі консти-
туційного і муніципального права, які проводили дослідження 
доктринальних та прикладних аспектів функціонування міс-
цевого самоврядування в Україні, таких як: М. О. Баймуратов,  
В. І. Борденюк, І. П. Бутко, І. А. Галіахметов, К. В. Головко, В. А. Гри- 
гор’єв, В. П. Гробова, І. В. Дробуш, Б. В. Калиновський, В. М. Кампо, 
А. А. Коваленко, А. М. Колодій, М. І. Корнієнко, В. В. Кравченко, 
І. О. Крєсіна, В. С. Куйбіда, П. М. Любченко, Н. В. Мішина, М. П. Орзіх, 
В. Ф. Погорілко, О. В. Прієшкіна, М. О. Пухтинський, В. О. Серьогін, 
С. Г. Серьогіна, О. В. Скрипнюк, Ю. М. Тодика, О. Ф. Фрицький, 
В. А. Шатіло та інших.

На висвітлення окремих питань нашого дослідження впли-
нули підходи й позиції вітчизняних і зарубіжних авторів, які 
досліджували становлення, розвиток та окремі аспекти функ-
ціонування інституту омбудсмана, таких як О. С. Автономов, 
С. В. Банах, М. С. Башимов, В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова, П. Бром- 
хед, І. Ф. Вершиніна, Д. М. Готтерер, Р. Грегорі, С. Н. Гурвиц, І. О. Дід- 
ковська, А. А. Єзеров, В. В. Еміх, А. Жузжоний, К. О. Закоморна, 
В. І. Засипалова, Ю. Л. Корабельникова, Л. К. Лазарь, К. Б. Левченко, 
І. А. Ледях, Є. А. Лохматов, Н. Ф. Лукашева, О. В. Марцеляк, А. В. Мєлє- 
хін, Г. О. Мурашин, Н. С. Наулік, О. М. Соколов, Ю. Г. Спичак, А. Ю. Сун- 
гуров, М. Т. Тимофєєв, К. Б. Трумпель, Н. Ю. Хаманєва, В. В. Чуксина, 
А. Хіль-Роблес, Ю. С. Шемшученко та ін.

Дослідження цих та інших авторів стали підґрунтям вивчення 
ґенези і сутності інституту омбудсмана в цілому, факторів, 
що вплинули на його трансформацію й появу різних моделей 
омбудсмана, в тому числі й муніципальних омбудсманів.

Завдяки доктринальним дослідженням таких авторів, 
як Стенлі Андерсон (Stanley V. Anderson) 4, Альваро Хіль-Роблес 

4 Див.: Stanley V. Anderson Collection. URL: http://www.usombudsman.org/
site-usoa/wp-content/uploads/revAnderson_Collection_Finding_Aid.pdf. Бібліотека 
Стенлі Андерсона, яка на сьогодні є власністю Міжнародної Асоціації Омбудсманів, 
містить, крім власних досліджень автора, понад 700 наукових праць, присвячених 
становленню та розвитку інституту омбудсмана в англомовних країнах.
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(Alvaro Hill-Robles) 5, Лінда Райф (Linda C. Reif) 6, Стефан Гурвиц 
(Stephan Hurwitz) 7, Дональд К. Роват (Donald C. Rowat) 8, праці яких 
було перекладено на мови багатьох країн світу і які стали «класи-
кою», людство мало можливість дізнатись про унікальний інсти-
тут омбудсмана, що виник і вже багато років ефективно функціо-
нував в Скандинавських країнах, та надихнули прогресивні кола 
політиків, юристів, науковців та інших ініціювати започаткування 
цього правозахисного інституту у власних країнах.

Історичні передумови створення інституту омбудсмана, 
пошуку причин його виникнення та історичних прототипів даного 
інституту, а також розвитку, модифікації й трансформації, особли-
востей функціонування омбудсмана в різних правових системах 
детально висвітлювалися також у фундаментальних працях все-
світньо відомих дослідників цього інституту, таких як Бені І. Тай, 
М. Остінг, Ларі Б. Хілл, Д-М. Готтерер, А. Жузжоний, І. Вахаб, 
Х. Майорано, Р. Грегори, К. Фернандес-Туригано, Є. Лентовські 
та деяких інших, натхнена діяльність яких у цій царині сприяла 
подальшій активізації суспільного інтересу до нового інституту 
всього демократичного світового суспільства та його поширенню 
не тільки на Європейському, а й на інших континентах світу.

5 Хиль-Роблес Альваро. Парламентский контроль за администрацией 
(институт омбудсмана). Москва : Ad Marginem, 1997. 335 с.

Хиль-Роблес Альваро є автором і співавтором 16 книг і 22 статей з питань 
прав людини та ролі омбудсмана. Є визнаним експертом в області прав людини, 
консультантом численних міжнародних та національних правозахисних органі-
зацій (в Європі і Латинській Америці), консультував уряди, омбудсманів і судо-
вих працівників в Аргентині, Парагваї, Болівії, Коста-Ріці, Гватемалі, Сальвадорі, 
Панамі, Боснії і Герцеговині.

6 Див.: The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights 
System by Linda C. Reif. Springer, 2013. 431 р.; Linda C. Reif. The international 
ombudsman yearbook. Martinus Nijhoff Publishers, 1998. 214 р.; Linda C. Reif. 
The Ombudsman: Diversity and Development. International Ombudsman Institute, 
1993. 287 р. та ін.

7 Stephan Hurwitz. The Folketingets Ombudsman. Parliamentary Affairs, 1959; 
Stephan Hurwitz The ombudsman: Denmarck’s Parliamentary Commissioner for Civil 
and Military Administration. Copenhagen : Det dansle Selskab, 1961.

8 Rowat D. C. The ombudsman: Citizen’s defender. London, 1968; Rowat D. C. 
The Ombudsman Plan. Essaya on the Worldwide Spread of an Idea. Toronto, 1973.
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На особливу увагу заслуговують дослідження першого 
Народного захисника (омбудсмана) Іспанії, автора іспанського 
закону про омбудсмана, засновника Латиноамериканської 
Федерації омбудсманів і першого Комісара з прав людини Ради 
Європи Альваро Хіль-Роблеса в галузі вивчення історії виник-
нення, становлення, функціонування і розвитку інституту омбудс-
мана. Найбільш відомою й популярною у пострадянських краї-
нах, завдяки перекладу на російську мову, є його наукова праця 
«Парламентський контроль за адміністрацією (інститут омбудс-
мана)» 9, присвячена детальному аналізу та систематизації особ-
ливостей функціонування омбудсмана і його взаємодії з органами 
державної влади, яка стала основою вивчення зарубіжного дос-
віду виникнення та розповсюдження цього інституту в країнах 
з різним державним устроєм та різними правовими традиціями.

Вагомий вклад у дослідження повноважень та компетенції пар-
ламентських (законодавчих) та виконавчих омбудсманів загаль-
ної компетенції внесли Е. М. Аметістов, В. Б. Барчук, М. С. Башимов, 
В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова, Б. С. Галяутдинов, Н. В. Заблоцька, 
Н. В. Корнєєва, Е. А. Лохматов, А. Г. Майоров, Е. Н. Мухітдінов, 
М. Т. Тимофєєв та інші.

Не менш важливими для нашого дослідження є роботи, при-
свячені особливостям правового статусу модифікованих моделей 
«класичного» омбудсмана, які активно почали запроваджуватися 
на регіональному рівні, та омбудсманам, функціональна спеці-
алізація яких направлена на захист специфічних прав окремих 
найбільш вразливих груп населення, з огляду на їх правову неза-
хищеність, чи в окремих сферах суспільних відносин. Так, кон-
ституційно-правовий статус і особливості функціонування регіо-
нальних омбудсманів були предметом наукових пошуків таких 
авторів, як Р. Р. Амірова, І. М. Барыгин, А. А. Бегаева, Е. С. Буянкіна, 
М. Д. Дадашева, О. М. Єремєєва, С. А. Князькин, О. Г. Маркєлова, 
А. Ю. Семенова, Л. В. Сморгунов, Ю. Г. Спичак, Д. Е. Феоктистов 
та інших. Дослідженню спеціалізованих омбудсманів присвячені 

9 Хиль-Роблес Альваро. Парламентский контроль за администрацией 
(институт омбудсмана). Москва : Ad Marginem, 1997. 335 с.; Альваро Хиль-Роблес. 
Испании очень повезло. URL: http://www.index.org.ru/others/298robl.html
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праці О. Д. Агєєва, А. П. Горбачева, С. І. Грабовского, Е. Г. Калініної, 
П. І. Ліхтера, Е. І. Носирєвої, В. А. Фадєєвої, З. М. Шабанової та ін.

Але, не зважаючи на міжнародне визнання і широке поши-
рення інституту муніципальних омбудсманів як в публічному, так 
і приватному секторах багатьох країн світу, в юридичній науці 
досі не склалася загальна концепція цієї правозахисної струк-
тури, знання у сфері функціонування муніципальних омбудсманів 
недостатньо систематизовані й не представляють цілісної нау-
кової теорії як методологічної основи формування ефективної 
моделі муніципального омбудсмана.

Це актуалізує необхідність проведення комплексного дослі-
дження процесів інституціоналізації та конституційно-правового 
статусу муніципальних омбудсманів, як інституційного елементу 
позасудового правозахисного механізму, зусилля якого направ-
лені на забезпечення захисту прав та інтересів жителів територі-
альних громад, в різних країнах світу з метою внесення пропози-
цій щодо інституціонального й функціонального розвитку цього 
інституту в Україні.

Метою дослідження є теоретичний аналіз соціально-право-
вої природи інституту муніципального омбудсмана, передумов 
і мети заснування, базових складових його статусу та принципів 
діяльності, визначення і обґрунтування основних моделей і типів 
муніципального омбудсмана та вироблення, на основі досвіду 
зарубіжних країн, пропозицій щодо впровадження цього інсти-
туту в практику місцевого самоврядування України.

Досягнення вказаної мети обумовило постановку та послідовне 
вирішення цілого ряду теоретичних та прикладних завдань, а також 
напрацювання та перевірку робочих гіпотез, в тому числі шляхом:

1) концептуального аналізу особливостей муніципального 
рівня забезпечення та захисту прав людини;

2) дослідження ролі та значення інститутів громадянського 
суспільства в системі муніципального контролю за належним 
врядуванням;

3) дослідження системи державних форм, способів та засо-
бів правозахисту від неналежного врядування у сфері місцевого 
самоврядування;
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4) виявлення місця інституту муніципального омбудсмана 
в механізмі недержавної правозахисної діяльності;

5) формулювання визначення поняття муніципального 
омбудсмана, аналізу його ознак та базових характеристик;

6) класифікації муніципальних омбудсманів;
7) дослідження процесів трансформації і модифікації кла-

сичного інституту омбудсмана в умовах розвитку місцевого 
самоврядування;

8) вивчення генезису інституту муніципального омбудсмана 
в США та Канаді;

9) дослідження правових моделей інституту муніципального 
омбудсмана в країнах Європи;

10) аналізу особливостей легітимізації та принципів реаліза-
ції конституційно-правового статусу муніципального омбудсмана 
в зарубіжних країнах;

11) аналізу функцій муніципальних омбудсманів, їх прав, 
обов’язків та форм реагування;

12) дослідження проблем та перспектив становлення інсти-
туту муніципального омбудсмана в Україні.

Ясна річ, автори не претендують на остаточність зроблених 
ними висновків та повну безспірність викладення матеріалу. 
Своє головне завдання вони бачили у науковому тлумаченні 
конституційних правоположень та доктринальних конструк-
цій, в необхідності запропонувати більш-менш цілісну систему 
ідей та поглядів, які пояснюють місце та роль муніципальних 
омбудсманів у механізмі правозахисної діяльності у сфері міс-
цевого самоврядування у сучасному світі. Водночас зроблено 
спробу обґрунтувати свої висновки й пропозиції не тільки знач-
ним фактологічним матеріалом, але й нормативно-правовим 
масивом, який утворює правову основу діяльності муніципаль-
них омбудсманів, їх роль у захисті прав людини, територіальних 
громад та інших суб’єктів місцевого самоврядування в Україні 
та зарубіжних країнах, сприяє становленню в Україні муніципа-
лізму та громадянського суспільства.

Автори будуть щиро вдячні за рекомендації та пропозиції, 
які сприятимуть розвитку наукової дискусії щодо перспектив 
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організації правозахисної діяльності муніципальних омбудсма-
нів в Україні у світлі зарубіжного досвіду з метою використання 
результатів дослідження у діяльності територіальних громад 
та інших суб’єктів місцевого самоврядування, а також практиці 
законотворення та муніципальної правотворчості.
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ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ  
ІНСТИТУТУ МУНІЦИПАЛЬНОГО 

ОМБУДСМАНА

1.1 Особливості муніципального рівня забезпечення 
та захисту прав людини

Права людини як найвищий критерій рівня та розвинено-
сті сучасної людської цивілізації виражають найбільш сут-
нісне у взаємовідносинах як людини з людиною, так і людини 
зі всіма соціальними спільнотами, в яких вона природним 
чином перебуває – від сім’ї, народу і нації, соціальної, конфе-
сійної або етнонаціональної належності, професійно-трудової 
групи, полі тико-державного об’єднання до людства. У суб’єк-
тивних правах втілені політичні, економічні, соціальні, 
духовно- ідеологічні, культурні та екологічні основи життєді-
яльності людей не тільки в окремих суспільствах та державах, 
а і в масштабах загальнолюдських.

Права людини сьогодні є однією з ключових проблем, які дослі-
джуються з самих широких та різноманітних позицій – з філософ-
ська-гуманістичної точки зору, в аспекті сутності публічної влади, 
принципів модернізації політичної та правової системи, прове-
дення соціально-економічної та культурної політики, боротьби 
з екологічними загрозами, дискримінацією, тероризмом, злочин-
ністю, корупцією тощо. По суті права людини «відкрили фунда-
ментальну тему про відносини між громадянами та державами» 
та розкрили «внутрішній конфлікт в міжнародному співтова-
ристві, який існує між порядком та справедливістю, між суспільст-
вом та державою» 10.

Так, на думку зарубіжних дослідників, в середині ХХ ст. 
в розумінні прав людини «відбулася революція, яка втілила 

10 Wheeler N. J. Pluralist and Solidarist Conception of International Society: Bull 
and Vincent on Humanitarian Intervention. Millennium: Journal of International Studies, 
1992. № 21. Р. 482.
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природно-правову доктрину в нормах міжнародного і національ-
ного права» 11, яка дозволила подивитися на них (права людини – 
О. Б., Л. Г.), як на «нові стандарти цивілізації» 12. Без перебільшення, 
дотримання прав людини вже стало частиною сучасних уяв-
лень про міжнародну легітимність держав. Права людини міцно 
увійшли до арсеналу правового регулювання всередині держави 
і не можуть бути проігноровані країнами в їх зовнішній полі-
тиці. При цьому «внутрішній порядок реалізації норм про права 
людини залишається визначальним, а сама тематика даних прав 
демонструє можливість прогресу в міжнародних відносинах» 13.

Таким чином, актуалізувалася проблематика прав людини 
в зв’язку з здійсненням завдань та функцій держави, їх консти-
туційно-правовим забезпеченням в умовах глобалізації, форму-
вання демократичної, соціальної, правової державності, грома-
дянського суспільства, конституціоналізму, а самі права людини 
стали інструментом, що зближує норми і цінності людства, дер-
жав і міжнародного співтовариства.

Найбільш рельєфно проявляється та знаходить свою апро-
бацію ідея цінності людської особистості, її суб’єктивних прав 
на локальному рівні – у межах місцевого самоврядування та про-
цесах інституціоналізації муніципальної влади. У цьому аспекті 
місцеве самоврядування, тим самим, відіграє вагому роль у про-
цесі формування громадянського суспільства, враховуючи, що усі 
права, свободи та колективні види соціально-політичної, гос-
подарсько-економічної та духовно-культурної активності, різні 
недержавні прояви суспільного життя людей зароджуються 
та у кінцевому рахунку реалізуються у територіальних громадах, 
які утворюють соціальну базу громадянського суспільства.

Гуманістична спрямованість місцевого самоврядування відпо-
відає ідеям сучасної демократичної правової соціальної держави, 

11 Foreign Policy and Human Rights. Issues and Responses / ed. by R. J. Vincent. 
Cambridge : Cambridge University Press, 1986. Р. 261.

12 Donnelly J. Human Rights: a new standard of civilization? International Affairs, 
1998. Vol. 74. № 1. P. 1–23.

13 Foreign Policy and Human Rights. Issues and Responses / ed. by R. J. Vincent. 
Cambridge : Cambridge University Press, 1986. Р. 261–264.
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найвища цінність якої – людина, її права і свободи. З принципу 
локальної реалізації прав і свобод людини випливає феномен 
муніципальних прав особистості, які мають відносно самостійне 
значення як нормативно-правовий інститут місцевої самовряд-
ності і, відповідно, важливий інститут муніципальної демокра-
тії, який одержує в цій якості конституційне визнання 14. Оскільки 
правозахисна діяльність у сфері місцевого самоврядування має 
локально-просторову специфіку і направлена саме на захист 
муніципальних прав людини, необхідно з’ясувати і осмислити 
їх поняття та правову природу.

Формування сучасних поглядів на муніципально-правову 
проблематику у процесі становлення і розвитку локальної демо-
кратії та системи муніципальних прав людини в рамках публічної 
самоврядної (муніципальної) влади знайшли своє відображення 
у наукових доробках багатьох вітчизняних фахівців у галузі конс-
титуційного і муніципального права, зокрема, М. О. Баймуратова, 
І. А. Галіахметова, В. А. Григор’єва, І. Л. Литвиненко, П. А. Трачука 
та інших. Процеси демократизації та децентралізації публічної 
влади, формування локальної демократії, розвиток її інновацій-
них форм під впливом інформаційних технологій та підвищення 
ролі особистісного фактору у житті територіальних громад, пер-
манентне становлення та розвиток системи муніципальних прав 
людини має об’єктивну тенденцію до актуалізації подальших нау-
кових досліджень у цьому напрямку.

Становлення в нашій країні інституту локальної демокра-
тії і повноцінної системи місцевого самоврядування, як пра-
вильно зазначає М. О. Баймуратов, нерозривно пов’язано з проб-
лематикою прав і свобод людини, оскільки саме локальна 
демократія створює найоптимальніші умови для продукування 
мешканцями – членами територіальних громад відповідних інди-
відуально-колективних інтересів щодо реалізації майже всього 
спектру прав людини і громадянина, що відбувається у сфері міс-
цевого самоврядування на локальному рівні функціонування 

14 Русанова С. Ю. Муніципальні права членів територіальної громади: поняття 
та класифікація. Форум права. 2009. № 2. С. 369–374.
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соціуму 15. Зазначені обставини призводять, як слушно зазначає 
І. Л. Литвиненко, до значних змін в українській правовій науці 
у бік переорієнтації досліджуваної наукової проблематики під 
кутом всебічного визнання і забезпечення прав та свобод людини 
і громадянина 16.

В юридичній літературі актуалізація досліджень пра-
вової природи, становлення та розвитку муніципальних 
прав людини зумовлена певними факторами, на які звер-
тає увагу у своєму монографічному дослідженні П. А. Трачук. 
Так, на переконання цього автора, такими факторами є: ста-
новлення в Україні конституційного ладу, розвитку держав-
ності, які пов’язані з формуванням інститутів громадянського 
суспільства і соціальної держави, в якості найважливіших пра-
вових домінант, що сприяло зростанню на тлі демократичних 
перетворень соціальної і політичної активності громадян; 
визнання, легалізація, легітимація, конституційна та зако-
нодавча регламентація самого інституту місцевого самовря-
дування як важливого демократичного феномена; визнання 
локальної демократії простором, де відбувається фактична 
життєдіяльність людини та проявляються всі її життєві 
потреби, формуються реальні соціальні та державно-правові 
механізми захисту прав людини, що є запорукою створення 
відповідного соціального середовища – простору, вільного 
від права (правовільного простору), де людина, а в нашому 
випадку мешканець відповідної території держави – член 
територіальної громади, може самостійно модифікувати алго-
ритм своєї поведінки та здійснювати конкретні дії 17.

15 Баймуратов М. О. Феноменологія муніципальних прав людини. Місцеве 
самоврядування та регіональний розвиток в Україні : наук.-практ. журнал. Київ : 
«Інтерконтиненталь-Україна», 2013. № 1. С. 52–56.

16 Литвиненко І. Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпе-
ченню конституційних прав та свобод людини і громадянина : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2003. С. 2–4.

17 Трачук П. А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних 
та демократичних реформ : монографія. Ужгород : КП «Ужгородська міська дру-
карня», 2006. С. 214.
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Г. Г. Танаджі до названих факторів додає також перехід 
України до ринкових відносин, що визвав могутні трансформа-
ційні процеси та роздержавлення економічної системи, обумо-
вив інституційне зростання та широке використання можли-
востей феномену «автономії волі індивіда», посилення почуття 
особистої відповідальності та усвідомленого відношення 
людини до результатів своєї діяльності, що сприяло посиленню 
відповідних інтенцій (устремлінь) у людини відносно моде-
лювання своєї поведінки в рамках макро- (в межах держави) 
та мікросоціуму (в межах мікроспільноти – територіальної гро-
мади). Результатом останнього, на думку цього автора, стала 
суттєва модифікація та змін телеологічного (цільового) напов-
нення правового статусу та правового модусу особистості (від 
системи координат «держава» – «людина», до системи коор-
динат «людина» – «місцеве самоврядування» – «держава»), 
що призвело до об’єктивного зниження декларативного потен-
ціалу конституційно-правового статусу людини і громадянина 
та його зростання і наповнення активним функціонально- 
екзистенційним змістом 18.

Ці методологічні підходи підтверджують висновок щодо розу-
міння місцевого самоврядування як особливої форми публічної 
влади народу й самоорганізації населення, як феномену, який 
одночасно має якості соціального і політичного, публічно-пра-
вового та приватноправового характеру 19, який формується 
і функціонує виходячи з конституційних характеристик соці-
альної державності, внаслідок чого місцеве самоврядування 
покликане в єдності з органами державної влади та інститутами 
громадянського суспільства забезпечувати гідні умови життя 
і вільний розвиток людини.

18 Танаджі Г. Г. Проблеми розуміння феномену муніципальних прав людини. 
URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/11925/%D2

19 Батанов О. В. Концептуальні засади муніципальної реформи в Україні 
та її міжнародно-правові аспекти. Муніципальна реформа в контексті євроінте
грації України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : тези допо
відей Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Київ, 08 грудня 2017 р.). 
Київ : ТОВ «Підприємство ВІ.ЕН.ЕЙ», 2017. С. 21. 148 с.



О. В. Батанов, Л. В. Голяк

22

Сучасні процеси формування ефективного місцевого самовря-
дування в Україні обумовлені цілим комплексом обставин, пов’я-
заних із сучасним процесом європейської міждержавної інтеграції, 
що знайшло своє формально-юридичне відображення в положен-
нях Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо підстав і цін-
ностей внутрішньодержавних трансформацій системи місцевого 
самоврядування з урахуванням, зокрема, таких принципів, як ста-
більність і дієвість демократичних інституцій, верховенство 
права, повага до прав людини й основоположних свобод 20.

М. С. Бондар визначає місцеве самоврядування як «базовий 
соціальний і одночасно публічно-правовий рівень, на якому 
формується і отримує реалізацію людська гідність особистості, 
виховуються почуття громадянськості і патріотизму, ділової 
підприємливості в поєднанні з соціальною відповідальністю 
і прихильністю загальному благу. Багато в чому саме з розвит-
ком муніципальних інститутів народовладдя пов’язані перспек-
тиви підвищення якості публічного управління, що здійснюється 
за допомогою самого населення» 21.

Визнання місцевого самоврядування однією з найважливіших 
конституційних цінностей, з реалізацією якої пов’язані як нала-
годження життєдіяльності конкретних місцевих спільнот, так 
і забезпечення єдності і стійкості всього державно організова-
ного суспільства, за словами М. С. Бондаря, «визначається особ-
ливостями його політико-правової природи. В умовах розвине-
ної державності місцевому самоврядуванню іманентні двоїсті 
якості, поєднання в тому чи іншому вигляді характеристик при-
родно-територіальної самоорганізації жителів і механізму опти-
мізації державної діяльності. На цій основі відбувається подальша 

20 Камардіна Ю. В. Муніципальна реформа в Україні та державах-членах 
Європейського Союзу в умовах європейської міждержавної інтеграції: порів-
няльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Інститут законо-
давства Верховної Ради України. Київ, 2020. С. 9. 267 с.

21 Бондарь Н. С., Джагарян А. А. Местное самоуправление: законодательство 
и практика реализации (в свете региональной правовой политики). Серия: 
Библиотечка судебного конституционализма. Вып. 6. Ростов-на-Дону : Профпресс, 
2016. С. 26. 176 c.
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інтеграція в системі місцевого самоврядування суб’єктивно-осо-
бистісних і організаційно-владних моментів, проявляється дво-
єдина сутність місцевого самоврядування, де сутність першого 
по рядка – єдність державних та громадських почав, а сутність 
другого порядку – єдність волі і влади населення» 22.

Конституція України суб’єктом місцевого самоврядування 
в нашій країні визначила територіальну громаду, яка, відпо-
відно до ст. 140 Конституції України, має право самостійно вирі-
шувати питання місцевого значення в межах Конституції і зако-
нів України 23. Це відповідає самобутнім особливостям та глибокій 
історичній традиції Українського народу (організація місцевого 
самоврядування в Київській Русі, Магдебурзьке право в містах 
середньовічної України, яке базувалося на правах громад тощо) 24.

У чинному законодавстві України територіальну громаду визна-
чають як жителів, об’єднаних постійним проживанням у межах 
села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територі-
альними одиницями, або добровільні об’єднання жителів декіль-
кох сіл, які мають єдиний адміністративний центр 25. На відміну 
від простої територіальної одиниці, поселення, яке має статус 
територіальної громади, наділяється певними правами і, в першу 
чергу, правом на самоврядування.

На думку Г. Коваль, територіальну громаду можна вважати 
сформованою тоді, коли більшість її членів будуть ідентифікувати 
себе з нею, усвідомлюючи наявність спільних інтересів і беручи 
участь у їх реалізації. Саме комунікація – процес становлення 
територіальної громади, перетворення звичайної сукупності 

22 Бондарь Н. С., Джагарян А. А. Местное самоуправление: законодательство 
и практика реализации (в свете региональной правовой политики). Серия: 
Библиотечка судебного конституционализма. Вып. 6. Ростов-на-Дону : Профпресс, 
2016. С. 32–33. 176 c.

23 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 року, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 30, ст. 141.

24 Патицька Х. О. Територіальна громада в політико-правовій практиці сучас-
ної України. Соц.ек. проблеми сучас. періоду України, 2014. Вип. 4 (108). С. 320–329.

25 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України 21 травня 1997 року. 
№ 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997. № 24, ст. 170.
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людей на спільноту – є основою побудови ефективної системи міс-
цевого самоврядування 26.

Оскільки територіальна громада як первинний колективний 
суб’єкт місцевого самоврядування спрямована на задоволення 
потреб і консолідацію інтересів усіх членів громади, що наголо-
шує на їхньому праві на індивідуальність та її вираження, деякі 
науковці пропонують відокремлювати членів громади як первин-
ний індивідуальний суб’єкт місцевого самоврядування – грома-
дян України та осіб без громадянства 27.

Так, А. Джагарян вважає, що первинним суб’єктом права на міс-
цеве самоврядування є людина, а сама муніципальна демократія 
може розглядатися як форма її комплексного – публічно-політич-
ного і соціально-господарського самовираження, що специфіч-
ним чином забезпечує реалізацію і захист всієї сукупності прав 
людини за місцем проживання. Місцеве самоврядування як таке 
може бути представлено у вигляді особливої форми забезпе-
чення і колективної реалізації фундаментального права людини 
на гідне життя і вільний розвиток 28. Але враховуючи, що терито-
ріальна громада складається з окремих членів, об’єднаних спіль-
ною територією та інтересами місцевого значення, можна ствер-
джувати, що більшість прав, закріплених за територіальною 
громадою, належать кожній особі, що є її членом 29. О. Харченко 
констатує, що права людини за місцем їх: локалізації; прояву; 
використання; реалізації; формалізації; інституціоналізації – 
прямо пов’язані з локальним соціумом і сферою місцевого само-
врядування та характеризуються з позицій їх системної єдності; 

26 Коваль Г. В. Територіальна громада: основні ознаки, рівні та особливості. 
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2017. 
№ 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_22

27 Там само.
28 Джагарян А. А. Местное самоуправление в системе социальной государ-

ственности Российской Федерации : автореф. ... д-ра юридических наук. 12.00.02. 
Южный федеральный університет. Ростов-на-Дону, 2012. 60 с.

29 Левенець А. В. Муніципально-правовий статус іноземців в Україні : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.02. Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна. Харків, 2017. 22 с.
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симбіотичної взаємодії; синергетичного характеру; оптимально-
сті; наративності; погодження інтересів особистості, колективу 
і держави; стереотипності 30.

З принципу локальної реалізації прав і свобод людини випли-
ває феномен муніципальних прав особистості, які мають відносно 
самостійне значення як нормативно-правовий інститут місцевої 
самоврядності і, відповідно, важливий інститут муніципальної 
демократії, який одержує у цій якості конституційне визнання 31. 
Поняття муніципальних прав людини є відносно новим і диску-
сійним категорійним поняттям для вітчизняної правової науки, 
яке викликає неоднозначне ставлення до нього з боку науковців, 
а тому вимагає більш комплексних і ґрунтовних досліджень 32.

Слід зазначити, що муніципальні права як самостійна правова 
категорія ще не стала загальновизнаною, що можна пояснити, 
ймовірно, тією обставиною, що сам інститут місцевого самовря-
дування функціонує порівняно недавно. І, оскільки муніципальні 
права є похідними від інституту місцевого самоврядування, 
то, відповідно, вони не часто є предметом спеціальних досліджень.

Муніципальні права, виходячи із загально методологічних 
філософських підходів до питання про співвідношення загаль-
ного, особливого і одиничного, розглядаються як нижній, най-
більш складний з точки зору свого змісту рівень правового 
становища особи, яка входить у структуру такої категорії як конс-
титуційний статус людини і громадянина 33.

На думку А. Левенець, окрема галузь прав та свобод людини, 
пов’язана із її проживанням в межах конкретної територіальної 

30 Харченко О. О. Роль органів місцевого самоврядування в становленні 
локальної системи соціального захисту прав матері та дитини : дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.02. Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012.  
С. 23. 231 с.

31 Русанова С. Ю. Муніципальні права членів територіальної громади: поняття 
та класифікація. Форум права, 2009. № 2. С. 369–374.

32 Сметана В. В. Муніципальні права і свободи людини як специфічна пра-
вова категорія та нормативно-правовий інститут локальної демократії. 
Конституційноправові академічні студії, 2019. № 1. С. 49–57.

33 Там само.
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громади та можливість самостійно вирішувати всі найважливіші 
питання функціонування та розвитку цієї громади визначають 
муніципально-правовий статус людини в Україні 34. Муніципально-
правовий статус особи, на переконання цієї авторки, пов’язаний 
із комплексом прав і свобод, які можуть бути реалізовані як інди-
відуально (участь в місцевих виборах, участь в місцевих рефе-
рендумах, доступ до муніципальної служби), так і колективно 
(демонстрації, мітинги, збори громадян за місцем проживання). 
Низка встановлених в законодавстві муніципальних прав нале-
жить всім жителям територіальної громади (право направляти 
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 
звертатися до органів місцевого самоврядування та посадових 
і службових осіб цих органів, право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, посадо-
вих і службових осіб, а також на відшкодування за рахунок орга-
нів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 
здійсненні ними своїх повноважень, право брати участь у громад-
ських слуханнях, право ініціювати розгляд у раді (в порядку місце-
вої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місце-
вого самоврядування, право обирати та бути обраними до органу 
самоорганізації населення та ін.) 35.

Схожу думку висловлює й Б. Я. Кофман, який відмічає, що, вихо-
дячи з того, що саме в межах місцевого самоврядування конкретна 
людина реалізує свій життєвий цикл, воно стало реальною право-
вою сферою, в якій формуються екзистенційні інтенції, потреби, 
устремління, інтереси людей, що об’єднані територіально-локаль-
ною ознакою проживання (локусом і топосом), а також реалізу-
ють практично всі, за деяким винятком, права і свободи людини 
і громадянина, що дає змогу говорити про те, що територіальна 

34 Левенець А. В. Муніципально-правовий статус іноземців в Україні : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.02. Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна. Харків, 2017. С. 20. 22 с.

35 Там само.



27

Служби захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування  
(інститут муніципального омбудсмана): досвід компаративного аналізу

громада в умовах місцевого самоврядування трансформується 
в сферу, простір реалізації конституційних прав, свобод і обов’яз-
ків, а, отже, і в сферу реалізації конституційно-правового статусу 
людини і громадянина, а конституційні права, свободи і обов’язки 
людини трансформуються в муніципальні права людини (особис-
тості, члена територіальної громади) (тенденція динамічного роз-
витку і вдосконалення конституційно-правового статусу людини 
і громадянина) 36.

Доцільність запровадження терміну «муніципальні права 
і свободи» як специфічної правової категорії, що характеризує 
особливий статус особи як мешканця територіальної громади, 
підтримується багатьма вченими-муніципалістами, зокрема, 
І. Л. Литвиненко, яка зазначає, що під муніципальними правами 
і свободами слід розуміти ті права, які забезпечують реальні мож-
ливості кожному члену територіальної громади брати участь 
у вирішенні всіх питань місцевого значення, в управлінні кому-
нальною власністю, використовувати всі матеріальні і духовні 
надбання, що розподіляються за територіальним принципом, 
відчувати на собі всі позитивні наслідки діяльності самоврядних 
органів, спрямовані на реальне забезпечення прав і свобод, жит-
тєвих потреб та інтересів людини 37.

В наукових джерелах муніципальні права визначаються як: 
«визнані та гарантовані державою природні можливості людини 
та її асоціацій (територіальних громад) самостійно та під свою від-
повідальність вирішувати питання місцевого значення в різних 
сферах суспільного життя, зокрема політичній, економічній, соці-
альній, культурній, екологічній та інших» 38; «такі, що забезпечують 

36 Кофман Б. Я. Муніципальні права людини (особистості) як фактор  
вдосконалення конституційно-правового статусу людини і громадянина. Часопис 
Київського університету права, 2019. № 2. С. 64–72.

37 Литвиненко І. Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпе-
ченню конституційних прав та свобод людини і громадянина : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. Київ, 2003. 12 с.

38 Батанов О. В. Муніципальне право України : підручник / Відповідальний 
редактор М. О. Баймуратов. Харків : «Одіссей», 2008. С. 227.
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реальні можливості кожному жителю брати участь у вирішенні 
питань місцевого значення, зокрема, в управлінні комунальною 
власністю, використовувати всі матеріальні та духовні надбання, 
що розподіляються за територіальним принципом, відчувати 
на собі всі позитивні наслідки діяльності органів місцевого само-
врядування, спрямовані на реальне забезпечення прав та свобод, 
життєвих потреб і інтересів людини у будь-якій сфері місцевого 
життя» 39; «забезпечують реальні можливості кожному члену міс-
цевого співтовариства брати участь у вирішенні питань місцевого 
значення, в управлінні муніципальною власністю, користатися 
матеріальними і духовними благами, що розподіляються за тери-
торіальним принципом, безперешкодно здійснювати особисту 
свободу на основі безпеки і недоторканності людини в місцевому 
співтоваристві» 40.

Основною доктринальною ідеєю, яка закріплена на конститу-
ційному рівні є те, що права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності органів публічної влади. 
Отже, констатує П. М. Любченко, реалізація муніципальних прав 
та свобод людини і громадянина значною мірою залежить від 
повсякденної роботи органів місцевого самоврядування, їх поса-
дових осіб, від забезпечення належних соціально-культурних, 
політичних, матеріальних, фінансових та інших умов розвитку 
територіальних громад 41.

М. О. Баймуратов вважає, що в межах територіальної громади 
в умовах місцевого самоврядування реалізується весь комплекс 
конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, 

39 Трачук П. А  Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних 
та демократичних реформ : монографія. Ужгород : КП «Ужгородська міська дру-
карня», 2006. С. 204.

40 Бондарь Н. С. Права человека и местное самоуправление в Российской 
Федерации : автореф. дисс. … доктора юрид. наук: 12.00.02. Саратовская госу-
дарственная академия права. Саратов, 1997. С. 7.

41 Любченко П. М. Права і свободи людини у сфері місцевого самоврядування: 
проблеми правового регулювання та реалізації. Конституційна реформа в Україні 
в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки : тези 
доп. та наук. повідом. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 21–22 жовт. 2016 р.). 
Харків, 2016. С. 57–70.
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за виключенням прав на громадянство, реєстрацію власності 
(хоча й це право делеговано на локальний рівень) та обов’язок 
захищати Батьківщину. На переконання вченого, сфера місце-
вого самоврядування трансформується зі сфери самоорганізації 
населення в більш широку сферу – сферу реалізації конституцій-
них прав, свобод і обов’язків, які завдяки домінантній локальній 
ознаці їх реалізації та отримання соціального ефекту, трансфор-
муються, – в муніципальні права особи, людини, члена територі-
ального колективу.

На рівні територіальної громади в межах місцевого самовря-
дування, продовжує М. О. Баймуратов, завдяки компетенційним 
повноваженням органів місцевого самоврядування, що скеро-
вані на вирішення питань місцевого значення, тобто питань від 
розуміння, визначення та вирішення яких залежить стабільне 
існування та функціонування територіальної громади та кож-
ного з її членів – жителів відповідної території, – формується 
локальна система реалізації, охорони, захисту та гарантування 
конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, 
що на локальному рівні функціонування соціуму виступають 
як муніципальні права людини, особистості, члена територіаль-
ної громади 42.

Саме у територіальної громади та її членів в сфері місцевого 
самоврядування фундаментальні цінності муніципальної демо-
кратії поєднуються з правами людини, причому саме в контексті 
їх сумісного генезису, системи, форм вираження, методів та сту-
пенів реалізації і захисту, що підтверджує наукову якість наших 
підходів до розуміння сутності локальної демократії і конститую-
вання муніципальних прав людини 43.

Локальну демократію (іноді її називають низовою або місце-
вою демократією) розуміють по-різному: і як національну модель 

42 Баймуратов М. О. Співвідношення конституційно-законодавчих повно-
важень органів місцевого самоврядування з їх дискреційними повноважен-
нями в сфері захисту прав людини. Матеріали конференції «Захист прав 
людини і громадянина в умовах децентралізації публічної влади». 08.08.2019.  
URL: http://arssu.org.ua/archives/1121

43 Там само.
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демократії, і як участь громадян в управлінні, і як форму самоор-
ганізації громадян, і як демократичний устрій на місцевому (муні-
ципальному) рівні 44.

Локальна демократія та ефективне управління на всіх рівнях 
відіграють величезну роль у будь якій правовій державі і спри-
яють забезпеченню стабільності та економічному і соціаль-
ному прогресу. На це неодноразово наголошувалося у актах Ради 
Європи, діяльність якої ґрунтується на переконанні, що не може 
існувати по справжньому демократичного суспільства без актив-
ної і відповідальної громадської участі, та котра заохочує постійне 
покращення якості демократії на всіх рівнях, починаючи з міс-
цевого, і закликає уряди розробляти таку політику й інстру-
менти, котрі дозволяють місцевим органам влади більш ефек-
тивно управляти своїми справами 45. Як зазначено у Рекомендації 
Rес (2001) 19 Комітету міністрів Ради Європи, місцева демокра-
тія є одним із наріжних каменів, осердям демократії, а грома-
дяни територіальних громад, віддані демократичним цінностям, 
які є свідомими своїх громадянських обов’язків і беруть участь 
у політичній діяльності, становлять життєву силу будь-якої демо-
кратичної системи 46.

З розвитком місцевого самоврядування пов’язується ефек-
тивне вирішення багатьох соціальних, економічних, екологіч-
них та інших проблем конкретної території та її мешканців. 
Саме місцеве самоврядування оптимально фіксує у собі як еле-
ментарні проблеми людської життєдіяльності, так і політичні, 

44 Локальная демократия : методическое пособие / А. Белоусов, Г. Гаврилов, 
К. Киселев, при участии С. Пономарева, Л. Прохоровой, И. Федоренко; отв. ред. 
Г. Голосов. СПб., 2010. С. 5. 79 с.

45 Голяк Л. В. Децентралізація управління та громадський контроль за орга-
нами влади як передумова створення інституту муніципального омбудсмана: 
досвід Республіки Болгарія. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, 
соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 11 черв. 2015 р.) / [ред-
кол.: Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. Львів : Львів. ін-т МАУП, 2015. 
С. 33–37. 241 с.

46 Про участь громадян у місцевому публічному житті : Рекомендація 
Rес (2001) 19 від 6 грудня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_739#Text
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економічні, духовно-моральні цінності та соціальні досягнення 
людства у будь-якій галузі суспільного розвитку. В силу цього, 
відносно невеликі територіальні розміри територіальних гро-
мад, локальність діяльності їх органів, здебільшого безпосеред-
ній характер взаємовідносин жителів між собою та з органами 
місцевого самоврядування, природний характер проблем життє-
діяльності – усе це в цілому обумовлює особливу муніципальну 
соціальність 47. Саме місцеве самоврядування фіксує в собі полі-
тичні, економічні, духовно-моральні цінності та соціальні досяг-
нення людства в будь-якій галузі суспільного розвитку. Також 
на цьому рівні реалізації публічної влади відбувається діалек-
тичне поєднання волі законодавця з конкретними інтересами 
територіальних громад, які стають не лише первинним суб’єк-
том локальних конституційно-правових відносин, а й основним 
суб’єктом адміністративно-правових та господарсько-економіч-
них відносин, що є однією з характерних рис місцевого самовря-
дування. При цьому, на локальному рівні в межах територіаль-
них громад не лише реалізується, а й гарантується переважна 
більшість прав людини 48.

Місцевій владі добре відомо про повсякденні потреби грома-
дян, і їм доводиться опікуються питаннями задоволення соці-
ально-побутових та інших потреб громадян, займатися питан-
нями прав людини на щоденній основі. Тому між правами людини 
і діяльністю органів місцевого управління існує очевидний і тіс-
ний взаємозв’язок. В рамках виконання своїх функцій місцеві 
органи влади приймають рішення, що стосуються, зокрема, 
питань освіти, житла, здоров’я, навколишнього середовища 
та правопорядку, які безпосередньо пов’язані із здійсненням прав 

47 Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: концептуальні 
та методологічні підходи : зб. наук. праць (до 60-річчя зав. каф. конст., адмін. та між-
нар. права Маріупольськ. держ. ун-ту, д. ю. н., проф., акад. Укр. акад. наук, Заслуж. 
діяча науки і техн. М. О. Баймуратова) / за ред. д. ю. н., проф. Ю. О. Волошина. 
Одеса : Фенікс, 2015. С. 460–462.

48 Батанов О. В. Муніципальний омбудсман як елемент локальної системи 
захисту прав людини: інституційні та функціональні аспекти. Часопис Київського 
університету права, 2016. № 1. С. 65–70.
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людини, і які можуть сприяти розширенню або зменшенню мож-
ливостей громадян здійснювати свої права людини 49.

Як відмічено у доповіді Консультативного комітету Ради 
з прав людини ООН «Про роль місцевих органів влади в справі 
заохочення та захисту прав людини, включаючи всебічне враху-
вання прав людини в діяльності місцевої адміністрації і держав-
них служб», місцеві органи влади виконують три основні функ-
ції: вони сприяють сталому і успішному розвитку своїх територій 
в інтересах своїх громадян; організують, впроваджують, фінансу-
ють і надають основні громадські послуги, орієнтовані як на насе-
лення в цілому, так і на тих, хто найбільше їх потребує; виконують 
роль демократичного форуму для жителів своїх громад і виступа-
ють на захист їх інтересів 50.

Тобто, обов’язки місцевих органів влади в галузі забезпечення 
прав людини можуть бути розділені на три основні категорії: 
обов’язок дотримуватися, обов’язок захищати і обов’язок здійсню-
вати. Обов’язок дотримуватися означає, що місцеві посадові особи 
своїми діями не повинні порушувати права людини. Обов’язок 
захищати вимагає вжиття заходів з метою недопущення пору-
шення третіми особами прав і свобод людини. Обов’язок здійсню-
вати означає, що місцеві органи влади повинні вживати заходів 
з метою сприяння здійсненню прав і свобод 51.

Обов’язок органів місцевого самоврядування щодо забез-
печення прав та свобод людини і громадянина, на думку 
І. Л. Литвиненко, складає зміст їх діяльності і включає в себе такі 
елементи: забезпечення умов (економічних, політичних, юридич-
них) для здійснення громадянами фактичної можливості викорис-
тання своїх прав; прийняття актів, які розвивають і конкретизу-
ють вказані права і свободи, та рішень спрямованих на відновлення 

49 Очередной доклад Консультативного комитета о роли местных органов 
власти в деле поощрения и защиты прав человека, включая всесторонний учет 
прав человека в деятельности местной администрации и государственных служб. 
ГА ООН. Совет по правам человека. Двадцать седьмая сессия. 4 сентября 2014 г.  
A/HRC/27/59. С. 11.

50 Там же.
51 Там же.
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порушених прав; проведення профілактичної роботи, спрямова-
ної на виключення порушень прав людини; співпраця з органами 
державної влади у сфері забезпечення прав та свобод людини 
і громадянина 52. А на переконання М. О. Баймуратова, кожне пов-
новаження органів місцевого самоврядування, що є зафіксованим 
на конституційному або на законодавчому рівні, в широкому його 
розумінні, є скерованим на виконання, охорону, захист та гаран-
тування прав людини, що мешкає на відповідній території дер-
жави в рамках територіальної громади та в умовах місцевого 
самоврядування 53.

Ст. 3 Європейської Хартії місцевого самоврядування встанов-
лює, що забезпечення інтересів місцевого населення є одним 
із завдань місцевого самоврядування, що передбачає не лише 
необхідність дотримання основних прав і свобод людини і грома-
дянина при здійсненні місцевого самоврядування, а й здійснення 
муніципальними органами і установами деяких позитивних дій 
по створенню умов для найбільш повної реалізації прав і свобод 
громадян на території муніципальної спільноти, попереджуючи 
і присікаючи порушення прав і свобод людини і громадянина, 
а також поновлення порушених прав 54.

У переважній більшості випадків як порушення прав людини, 
так і запобігання таким порушенням, на переконання експертів 
проекту «Місцевий індекс прав людини», цілком можливо забез-
печити місцевою громадою та повноваженнями органів місце-
вого самоврядування. Реформа децентралізації ще більше підви-
щує роль органів місцевого самоврядування у дотриманні прав 

52 Литвиненко І. Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпе-
ченню конституційних прав та свобод людини і громадянина : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.02. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
Київ, 2003. С. 7.

53 Баймуратов М. О. Співвідношення конституційно-законодавчих повно-
важень органів місцевого самоврядування з їх дискреційними повноважен-
нями в сфері захисту прав людини. Матеріали конференції «Захист прав 
людини і громадянина в умовах децентралізації публічної влади». 08.08.2019.  
URL: http://arssu.org.ua/archives/1121

54 Європейська Хартія місцевого самоврядування: Прийнята в Страсбурзі 
15 жовтня 1985 року. Місцеве самоврядування, 1997. № 1-2.
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людини. Сучасним фокусом діяльності органів влади і недер-
жавних організацій поступово стає так зване «приземлення» 
(від англ. «landing») прав людини до рівня місцевих громад з тією 
метою, аби права людини розглядалися ціннісною основою для 
побудови взаємовідносин на місцевому рівні. Сьогодні місцеве 
самоврядування отримує повноваження і фінансові можливості 
для того, щоб питання щодо реалізації прав людини ставилися 
і до цих органів. Це означає, що відповідальність місцевої влади 
перед громадами буде підвищена, а громади, у свою чергу, будуть 
брати участь у моніторингу діяльності місцевого самоврядування 
з позицій дотримання прав людини 55.

Як зазначено у Підсумковій доповіді Консультативного комі-
тету Ради з прав людини ООН «Роль місцевих органів влади в заохо-
ченні та захисті прав людини» від 5 серпня 2015 року, включення 
в національне законодавство чіткої правової норми, яка зобов’я-
зує місцеві органи влади забезпечувати захист і заохочення прав 
людини, допоможе місцевій владі усвідомити свої обов’язки 
в області прав людини і зрозуміти, що за будь-яке недотримання 
цих обов’язків вони будуть нести відповідальність згідно з націо-
нальним законодавством, а також міжнародним зобов’язанням 
держави в цілому. Крім того, така норма покладає на місцеві 
органи влади конкретне зобов’язання застосовувати правозахис-
ний підхід до надання державних послуг в рамках визначених для 
них повноважень. Інтеграція правозахисного аспекту у всі ініці-
ативи місцевих органів влади має вкрай важливе значення для 
боротьби з порушеннями прав людини 56.

Підхід, заснований на дотриманні прав людини, або пра-
возахисний підхід, є особливим механізмом людського роз-
витку, який заснований на універсальних нормах прав людини 

55 Місцевий індекс прав людини (загальна методологія моніторингового 
інструменту) / А. Галай (ред.), Б. Кондратюк, О. Мартиненко, Б. Мойса. Київ : 
УГСПЛ, 2018. 29 с. URL: http://hro.org.ua/index.php?id=1542780770

56 Роль местных органов власти в поощрении и защите прав человека – 
итоговый доклад Консультативного комитета Совета по правам человека. 
Тридцатая сессия Совета по правам человека ООН. 7 августа 2015 г. A/HRC/30/49.  
URL: https://undocs.org/ru/A/HRC/30/49
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та принципах недискримінації, гендерної рівності, права голосу, 
участі та інклюзивності, верховенства права, прозорості, під-
звітності, поваги до культурних особливостей. Поняття «під-
хід, заснований на дотриманні прав людини» не має єдиного 
визначення. Проте в основі всіх визначень, які використову-
ються, лежать два головні принципи: по-перше, носії прав мають 
бути впевненими, що їх погляди враховуються, і, по-друге, необ-
хідно розвивати потенціал осіб, відповідальних за дотримання 
прав людини, щоб вони краще виконували свою роботу. Іншими 
словами, «підхід, заснований на дотриманні прав людини» 
передбачає розширення можливостей людей знати свої права 
та вимагати їх дотримання, а також підвищення потенціалу 
та відповідальності осіб та установ, відповідальних за повагу 
до прав людини, їх захист і реалізацію» 57.

Правозахисний підхід до місцевого управління включає в себе 
принципи демократії, участі та інклюзії, відповідального керів-
ництва, транспарентності, підзвітності, недискримінації, доступу 
до вільної та незаангажованої інформації, розширення прав і мож-
ливостей та верховенства права.

Правозахисний підхід надає широкі інструменти для більш 
глибокого розуміння і швидкого та ефективного вирішення бага-
товимірних корінних причин як бідності, так і супутніх їй конф-
ліктів, включаючи прояви дискримінації, безправ’я, відсутність 
участі у політичному житті та доступу до основних ресурсів 
і послуг тощо. Правозахисний підхід доповнює і підсилює інші 
глобальні програми, направлені на скорочення бідності, забезпе-
чення гендерної рівності, запобігання кризовим ситуаціям, ефек-
тивне управління та сталий розвиток.

57 Підхід, заснований на дотриманні прав людини у Білорусі, Молдові 
та Україні. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/HRBA_Ua.pdf
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1.2 Інститути громадянського суспільства  
в системі муніципального контролю  
за належним врядуванням

На основі правозахисного підходу до розвитку суспільства, 
в тому числі й на рівні територіальних громад, сформульовані 
постулати сучасного європейського «належного врядування» 
(англ. – good governance) та одного з її основних елементів – прин-
ципу «належного управління», або «належного адміністрування» 
(англ. – good administration), який створив передумови розвитку 
інституту публічної адміністрації у його сучасному розумінні 58, 
та принципу «Good Urban Governance» – добре місцеве врядування, 
як сума безпосередніх взаємовідносин громадян, публічного 
та приватного секторів, планування та управління спільними 
справами міста 59.

Поняття належного врядування від початку наповнено 
демократичним змістом («демократичне врядування», «нове 
врядування», «досконале врядування», «добре врядування», 
«належне врядування», «етичне та прозоре врядування», «ефек-
тивне врядування»), звідси й визначення «good governance» 
як управління, яке відповідає вимогам відкритого, демокра-
тичного і справедливого суспільства та регулює органами 
публічної влади та недержавними організаціями (представ-
никами бізнесу, громадськості)», а також має ознаки результа-
тивного та ефективного управління 60. Концепція «належного 
врядування» наповнює концепцію державного управління 
гуманітарною та соціальною складовою; формує новий під-
хід до розуміння належного врядування, яке має тепер відпо-
відати не лише вимогам ефективності, але й бути відкритим, 

58 Галіцина Н. В. Принципи «good governance» і «good administration» в адмі-
ністративному праві. Юридичний бюлетень. Випуск 13. 2020. С. 101–110.

59 Бейко О. В. Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні 
та наближення його до європейських стандартів. Державне управління: теорія 
та практика, 2005. № 1. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej1/txts/Beyko.htm

60 Належне врядування як загальносвітова цінність. URL:  
https://eduhub.in.ua/files/159610634056098.pdf
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доступним, підзвітним і підконтрольним, а отже – чутливим 
до вимог громадян та їх потреб 61.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини нероз-
ривно пов’язує «належне врядування» і таку категорію, 
як «права людини», оскільки забезпечення дотримання прав 
людини є одними із важливих елементів діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування. Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що, формуючи 
принципи дотримання прав людини, несвідомо створюється під-
ґрунтя для демократичного доброго врядування, а саме: вдоско-
налення нормотворчої (законодавчої) бази, підвищення соціаль-
них стандартів, підтримка бюджетного сектору та інші заходи, 
що сприяють формуванню цінностей у суспільстві та дотри-
манню прав людини 62.

Концепція належного врядування, на думку Н. Галіциної, 
«символізує парадигмальну зміну ролі управління і робить 
акцент на якості публічного адміністрування, що виражає себе 
через елементи і критерії, а отже, у поняття «урядування» вво-
диться нормативний вимір: належне урядування висуває певні 
важливі вимоги до процесу прийняття рішень і формулювання 
державної політики, а значить, може розглядатися як принцип... 
Значення принципів належного урядування для публічного 
адміністрування полягає в тому, що вони встановлюють стан-
дарти та стимулюють публічних службовців на забезпечення 
публічного інтересу» 63.

Концепція «good governance» виникла ще півтора століття 
тому і була закріплена в новозеландському конституційному 
акті 1852 року. На той момент феномен «good governance» розу-
мівся як правова норма принципу поділу влади. Однак з часом 
термін зазнав суттєвої інтерпретації, в результаті якої під «good 

61 Належне врядування як загальносвітова цінність. URL:  
https://eduhub.in.ua/files/159610634056098.pdf

62 Роль міжнародних організацій у впровадженні стандартів належного вря-
дування. Проект ПРООН. URL: https://eduhub.in.ua/files/159610635668211.pdf

63 Галіцина Н. В. Принципи «good governance» і «good administration» в адмі-
ністративному праві. Юридичний бюлетень. Випуск 13. 2020. С. 101–110.
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governance» стали розуміти не тільки повноваження парламенту, 
як однієї з гілок влади, а й можливість людини реалізовувати 
право вимоги наявності «ефективного управління» у власній дер-
жаві і бути активним його членом 64.

О. Бейко вважає, що «необхідно відрізняти врядування від 
уряду («governance from government», англ.) та від публічного 
менеджменту, або публічного управління («public management», 
англ.). Врядування – це процес поєднання влади та обов’язків у сус-
пільстві. Це впливає та визначає публічну політику та рішення 
щодо суспільного життя. Врядування – ширша за уряд катего-
рія, яка включає взаємовідносини між офіційними інституціями 
та інституціями громадянського суспільства і, стала важливою 
концепцією міжнародного розвитку. Поки добре місцеве вряду
вання опікується політикою участі у прийнятті рішень та прозо-
рості процесу їх прийняття, місцеве управління займається імпле-
ментацією вже прийнятих рішень» 65.

Звіт «Про розвиток людства» 2002 р., підготовлений 
Програмою розвитку ООН, визначив, що з погляду розвитку 
людства належне врядування є абсолютним синонімом демокра-
тичного врядування й означає повагу до прав та основних сво-
бод людини; визнання того, що громадяни можуть ухвалювати 
обов’язкові для врахування рішення; визнання існування при-
ватної та публічної сфер життя й ухвалення рішень; урахування 
в сучасній політиці потреб майбутніх поколінь; визнання метою 
економічної та соціальної політики подолання бідності й ураху-
вання людського вибору 66.

64 Долгих У. О. Good governance – альтернативный путь государствен-
ного управления. Наука. Мысль. Политические науки, 2017. № 6. С. 23–29.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/good-governance-alternativnyy-put- 
gosudarstvennogo-upravleniya

65 Бейко О. В. Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні 
та наближення його до європейських стандартів. Державне управління: теорія 
та практика, 2005. № 1. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej1/txts/Beyko.htm

66 Єзеров А., Батан Ю. Належне врядування й надання адміністративних 
послуг органами місцевого самоврядування. Юридичний вісник. Державне управ-
ління та місцеве самоврядування, 2016. № 2. С. 109–116.
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Адаптація європейського досвіду належного врядування 
до умов діяльності органів місцевого самоврядування дає змогу 
забезпечити: відкритість та прозорість їх роботи; встановити 
прозорі правила контролю за дотриманням законності рішень 
місцевих рад через внутрішній та громадський контроль, а також 
контроль з боку компетентних органів; сприяє активізації пар-
тисипативної демократії (демократії участі) з надання більш 
якісних соціальних, житлово-комунальних та інших послуг насе-
ленню; забезпечує гармонізацію відносин між владою, бізнесом 
і громадянами; створює умови для розбудови громадянського 
суспільства. Отже, головним завданням впровадження належ-
ного врядування є поєднання та розповсюдження інформації 
і кращих практик на місцевому рівні, зміцнення спроможності 
органів місцевого самоврядування, підвищення ефективності 
їх діяльності тощо 67.

Співзвучна і змістовно суміжна з попередньою, є концеп-
ція «good administration», що частіше за все перекладається 
як «належне управління» чи «належне адміністрування». Належне 
врядування та належне управління пов’язані між собою поняття, 
хоча вони дещо різні явища та процеси. Щодо визначення спів-
відношення цих понять, то в Рекомендації Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам щодо належного адміністру-
вання CM/Rec(2007)7 відзначено, що «належне адміністрування» 
(«належне управління») є аспектом належного (доброго) вряду-
вання» 68, яке повинно відповідати принципам верховенства права 
та демократії.

Як стверджує Н. Галіцина, «можна говорити про те, що прин-
ципи належного урядування створюють процедурні засади забез-
печення та реалізації принципу верховенства права. Разом із тим 
за допомогою або через принципи належного урядування досяга-
ються й інші цілі: мінімізація корупції, врахування думки меншості 

67 Належне врядування як загальносвітова цінність. Проект ПРООН.  
URL: https://eduhub.in.ua/files/159610634056098.pdf

68 Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to 
member states on good administration. С. 4. URL: https://rm.coe.int/cmrec- 
2007-7-of-the-cm-to-ms-on-good-administration/16809f007c
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під час прийняття адміністративних актів, залучення інституцій 
громадянського суспільства до реалізації публічного адміністру-
вання та ін.» 69.

«Good governance», фундаментом якого є принципово новий 
спосіб взаємодії держави і суспільства, передбачає «розмивання» 
меж між публічним адмініструванням й громадянським сус-
пільством. Тому, як відмічають прихильники цієї концепції, основ-
ною формою взаємодії органів управління й громадянського 
суспільства стає співробітництво, при якому немає жорсткого 
розмежування функцій, а існує направленість на вироблення 
єдиної платформи із спільними ризиками та відповідальністю 
за результати. Внаслідок ефективно організованого процесу 
комунікації, в ході якої колективно встановлюються цілі, пріо-
ритети управління, обираються відповідні для цього засоби 
й механізми, адміністративно-публічні послуги стають більш 
доступними для більшої кількості громадян. Більш того, за твер-
дженням У. Долгих, відмінною рисою управління за типом «good 
governance» є той факт, що підставою для прийняття рішень стає 
прагнення до досягнення загального блага в поєднанні зі страте-
гічної оцінкою не тільки з урахуванням ступеня ефективності, але 
і політико-моральних критеріїв 70.

У своїй резолюції 31/14 Рада ООН з прав людини визнала, 
що норми і принципи в галузі прав людини є набором стандар-
тів для процесів управління, що прозорий, відповідальний, під-
звітний, відкритий і такий, що спирається на масову участь уряд, 
який враховує потреби і сподівання людей, є тим фундаментом, 
на якому ґрунтується належне управління, і що наявність такого 
фундаменту є одним з неодмінних умов для повної реаліза-
ції прав людини. Рада також визнала взаємопідсилюваний зв’я-
зок між належним управлінням і правами людини і що належне 

69 Галіцина Н. В. Принципи «good governance» і «good administration» в адмі-
ністративному праві. Юридичний бюлетень. Випуск 13. 2020. С. 105, 101–110.

70 Долгих У. О. Good governance – альтернативный путь государствен-
ного управления. Наука. Мысль. Политические науки, 2017. № 6. С. 23–29.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/good-governance-alternativnyy-put- 
gosudarstvennogo-upravleniya
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управління відіграє центральну роль в справі заохочення 
та захисту прав людини, а також у запобіганні корупції й боротьбі 
з нею на всіх рівнях. Рада вітає побудову миролюбного, справед-
ливого і інклюзивного суспільства, заснованого на повазі прав 
людини, включаючи право на розвиток, реальному верховенстві 
права і належному управлінні на всіх рівнях а також на прозорих, 
ефективних і підзвітних інститутах 71.

Активну діяльність у напрямку впровадження стандартів 
доброго врядування на місцевому рівні проводить Рада Європи. 
Зважаючи на значний позитивний вплив застосування пара-
дигми доброго врядування на сталий демократичний розви-
ток багатьох країн світу, Рада Європи, як провідна міжнародна 
міжурядова організація континенту, що розробляє міжнародні 
стандарти в сферах дотримання прав людини, верховенства 
права та плюралістичної демократії, здійснила масштабне 
дослідження тематики доброго врядування 72. Як відзначають 
В. С. Куйбіда та В. В. Толкованов «добре місцеве та регіональне 
врядування» є суспільною цінністю, яку усі країни-члени Ради 
Європи бажають досягти задля забезпечення добробуту своїх 
громадян. В широкому розумінні цей термін означає демокра-
тичне, відповідальне, ефективне, прозоре та підзвітне вряду-
вання на місцевому і регіональному рівнях 73.

В Декларації щодо забезпечення доброго врядування на місце-
вому та регіональному рівнях, схваленій на 14-й сесії Європейської 
конференції Міністрів держав-членів Ради Європи, відповідаль-
них за регіональне та місцеве врядування від 24–25 лютого 

71 Activities and programmes of the United Nations system contributing to the role 
of good governance in the promotion and protection of human rights. Report of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights. Human Rights Council. Thirty-
fourth session 27 February – 24 March 2017. A/HRC/34/28. URL: https://undocs.org/
en/a/hrc/34/28

72 Бечмаркінг доброго врядування : практичний посібник / за заг. ред. А. Гука. 
Київ : ТОВ «Видавництво “Юстон”». 2018. С. 4.

73 Куйбіда В. С., Толкованов В. В. Досвід впровадження стандартів доброго 
врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах. Київ : 
ТОВ «Поліграфічний Центр “Крамар”». 2010. С. 5.
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2005 року зазначено, що як на національному, так і на європей-
ському рівнях перед нашими країнами постали завдання, які сто-
суються, зокрема, спроможності місцевих і регіональних влад 
надавати високоякісні послуги та адекватно реагувати на законні 
вимоги та сподівання громадян, забезпечення відповідності 
між повноваженнями та ресурсами органів місцевої і регіональ-
ної влади, залучення громадян до вирішення суспільних питань 
на місцевому і регіональному рівнях, розвитку співпраці між міс-
цевими і регіональними органами влади, включаючи міжнародне 
співробітництво 74.

У 2005 році на зустрічі у Варшаві під час Третього саміту глави 
держав та урядів країн – членів Ради Європи заявили про те, 
що «ефективна демократія та належне врядування на всіх рів-
нях є важливими для запобігання конфліктам, сприяння стабіль-
ності, економічному і соціальному прогресу та, відтак, створенню 
сталих громад, у яких люди хотіли б жити і працювати, сьогодні 
та в майбутньому. А це може бути досягнуто тільки завдяки 
активній участі громадян і громадянського суспільства. Виходячи 
з цього, держави-члени повинні підтримувати і розвивати ефек-
тивні, прозорі і підзвітні демократичні інститути, які реагують 
на потреби і сподівання всіх людей» 75.

У Стратегії щодо інновацій та доброго врядування на місце-
вому рівні, затвердженій Валенсійською декларацією, прийня-
тою на Конференції міністрів держав – членів Ради Європи, відпо-
відальних за місцеве та регіональне врядування, 15–16 жовтня 
2007 року, зазначено, що добре врядування стало парадигмою 
для надання реального ефекту цінностям і стандартам демо-
кратії, захисту прав людини та верховенства права. Добре вря-
дування, відмічається в документі, це необхідна вимога на всіх 
рівнях державного управління. На місцевому рівні воно є жит-
тєво важливим, оскільки місцева влада найближча до громадян 

74 Куйбіда В. С., Толкованов В. В. Досвід впровадження стандартів доброго 
врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах. Київ : 
ТОВ «Поліграфічний Центр “Крамар”». 2010. С. 9.

75 Варшавська декларація (Підсумкова декларація саміта). Варшава, 
16–17 травня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_716
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та надає їм основні послуги, і саме на цьому рівні громадяни 
можуть найшвидше відчути залученість до суспільних дій. Мета 
Стратегії полягає в тому, щоб мобілізувати і стимулювати дії 
національних та місцевих зацікавлених сторін таким чином, аби 
громадяни всіх європейських країн відчули користь від доброго 
демократичного врядування на місцевому рівні завдяки послі-
довному поліпшенню якості місцевих суспільних послуг, залу-
ченню населення до вироблення політик, які відповідають їхнім 
законним очікуванням 76.

У Стратегії врахований існуючий доробок Ради Європи у сфері 
доброго врядування, демократії та прав людини, на основі якого 
були розроблені принципи доброго демократичного врядування: 
участь (Participation), верховенство права (Rule of law), прозо-
рість (Transparency), відповідальність (Responsiveness), орієнта-
ція на консенсус (Consensus orientation), справедливість (Equity), 
ефективність та результативність (Effectiveness and efficiency), 
підзвітність (Accountability), стратегічне бачення (Strategic vision), 
а на сьогодні ці дев’ять принципів поповнили ще етична пове-
дінка, компетентність і спроможність, новаторство та відкритість 
до змін, які мають втілюватися в сучасну управлінську систему 
і стати частиною концепції нової моделі публічного управління 
України 77, в тому числі й у сфері місцевого самоврядування.

Ще раз на важливості належного врядування, заснованого 
на правах людини, наголошено Верховним комісара ООН з прав 
людини у його щорічній доповіді у лютому 2020 року 78. Зокрема, 
у Доповіді зазначено, що для сприяння здійсненню Порядку ден-
ного до 2030 року на основі поваги до прав людини Управління 

76 Досвід децентралізації у країнах Європи : зб. док. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. 
В. Б. Гройсмана. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. С. 40.

77 Шаульська Г. М. Принципи «належного врядування»: перспективи впро-
вадження в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019 р. 
№ 2 (66). С. 140–144.

78 Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека. Совет по правам человека. Cорок третья сессия. 
24 февраля – 20 марта 2020 года / A/HRC/43/3. URL: https://undocs.org/en/A/
HRC/43/3
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Верховного комісара з прав людини продовжує заохочувати 
застосування підходу, заснованого на правах людини, в області 
побудови мирних, справедливих і відкритих товариств, продов-
жує відстоювати важливість розширення простору громадянської 
активності та конструктивної участі в політичному житті і захисті 
громадянських прав і свобод, щоб громадянські, політичні, а також 
економічні, соціальні і культурні права діяли в синергії з метою 
досягнення максимального позитивного ефекту 79.

Таким чином, «good governance» і «good administration» 
пов’язані з формуванням системи європейських цінностей 
та інституцій, націлюють на збалансований системний підхід 
до захисту суспільних інтересів, забезпечують зв’язок управ-
лінської діяльності публічної адміністрації на будь-якому рівні 
і прав людини. Застосування принципів ефективного управ-
ління у комбінації із принципом верховенства права та правоза-
хисного підходу підвищують довіру громад до місцевих органів 
влади, забезпечують участь громадян у виробленні і реалізації 
місцевої політики.

У зв’язку з цим, взаємозв’язок між «належним врядуван-
ням» і «правами людини» може бути забезпечений у наступ-
них напрямах: функціонування демократичних інституцій 
(впровадження принципів демократичного доброго вря-
дування під час реформування цих інституцій дає можли-
вість суспільству чи окремим суспільним групам брати більш 
активну участь у прийнятті рішень); забезпечення надання 
більш якісних державних послуг (демократичне добре вряду-
вання допомагає посилити спроможність органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування у наданні якіс-
них послуг населенню, захисті прав людини і громадянина 
тощо); верховенство права (демократичне добре врядування 
виступає стимулюючим компонентом під час створення пра-
вової основи для посилення інструментів дотримання прав 

79 Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека. Совет по правам человека. Cорок третья сессия. 
24 февраля – 20 марта 2020 года / A/HRC/43/3. URL: https://undocs.org/en/A/
HRC/43/3
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людини); боротьба з корупцією (демократичне добре вря-
дування сприяє впровадженню таких принципів, як підзвіт-
ність, прозорість органів публічної влади та участь громадян, 
зокрема й у реалізації антикорупційних заходів) 80.

Як відмічає Ненсі Тед, професор Університету провінції 
Квебек (Канада), «принципи прав людини побічно врахову-
ються багатьма місцевими адміністраціями, які керуються 
зобов’язаннями рівності і соціальної справедливості, і на цих 
підставах визначають пріоритети на користь незаможних груп 
населення. Вони надають значення участі громадян у житті 
суспільства, інформаційної прозорості, і активно сприяють роз-
витку місцевої демократії або вживають заходів щодо усунення 
корупції. У більшості випадків більш осмислене застосування 
принципів і стандартів прав людини ще більше підвищить 
якість роботи місцевих органів влади і допоможе інституціо-
налізувати елементи місцевого самоврядування, заснованого 
на правах людини, в тому числі підзвітність, недискримінацій-
ність і участь громадян у житті громади. У довгостроковій пер-
спективі більш систематичне використання критеріїв прав 
людини призведе до підвищення якості політики і зміцненню 
легітимності місцевих органів влади» 81.

Але діяльність місцевих органів влади може як сприяти роз-
витку і укріпленню прав і свобод громадян, так і стримувати 
чи порушувати їх. Це може бути викликане як «відсутністю полі-
тичної волі, довгострокового бачення або прихильності, відсут-
ністю автономії, інституційного потенціалу або ресурсів, пану-
ванням недемократичних режимів, політичними конфліктами 
і напруженістю в країні, складною економічною ситуацією в кра-
їні, невизнанням ролі та важливості громадянського суспільства, 
відсутністю належної координації між центральними і місцевими 
органами влади і відсутністю чіткого уявлення про права людини 

80 Роль міжнародних організацій у впровадженні стандартів належного вря-
дування. Проект ПРООН. URL: https://eduhub.in.ua/files/159610635668211.pdf

81 Местные органы власти и права человека: оказание эффективных услуг / 
пер. с англ. О. Вовк. Издательство: ATAR Roto Press, SA, Vernier, Switzerland.  
2004. С. 11.
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на рівні місцевих органів влади» 82, низьким рівнем розуміння 
посадовими особами органів публічної адміністрації ефектив-
ності суспільної комунікації; прихованими груповими та особи-
стими інтересами представників влади; низькими професійними, 
морально-етичними якостями представників влади; неготов-
ністю створювати організаційні та фінансові засади діяльності, 
пов’язаної з широкою участю громадськості; побоюванням кри-
тики, відкритих публічних звинувачень, виявлення некомпетент-
ності, втратити владу тощо 83.

Слушною є думка Я. Лазур та С. Болдіжар, що «правове закріп-
лення навіть найбільш прогресивних законодавчих конструкцій 
не означає їх автоматичного втілення у сферу суспільних відно-
син. За відсутності механізму реалізації проголошені права і сво-
боди залишаються декларативними і сприяють швидше розвитку 
правового нігілізму в населення, ніж формуванню та зміцненню 
громадянського суспільства» 84. Тобто, як відзначає В. Г. Андрусяк, 
«зміст і сенс взаємовідносин індивіда та держави визначаються 
не тільки об’ємом закріплених прав і свобод, але й рівнем їх забез-
печення та захисту» 85.

Структурною складовою механізму забезпечення прав і свобод 
громадян є гарантії їх здійснення, під якими розуміються умови, 
засоби, способи, які забезпечують виконання у повному обсязі 
і всебічну охорону конституційно закріплених прав і свобод 

82 Очередной доклад Консультативного комитета о роли местных органов 
власти в деле поощрения и защиты прав человека, включая всесторонний учет 
прав человека в деятельности местной администрации и государственных служб. 
ГА ООН. Совет по правам человека. Двадцать седьмая сессия. 4 сентября 2014 г.  
A/HRC/27/59.

83 Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні : нав-
чально-методичний посібник. Київ : ДП «Укртехінформ», 2013. С. 27.

84 Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євро-
інтеграції : монографія / [Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, М. В. Менджул, П. А. Трачук 
та ін.]; за заг. ред. М. В. Савчина. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. С. 86.

85 Андрусяк В. Г. Правозахисна функція сучасної держави (на прикладі інсти-
туту прокуратури): загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. 12.00.01. Національний університет «Одеська юридична академія». 
Одеса, 2015. С. 1.
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людини і громадянина. Поняття «гарантії» охоплює усю сукуп-
ність об’єктивних і суб’єктивних чинників, спрямованих на прак-
тичне забезпечення прав та свобод, на усунення можливих пере-
шкод їх повного або належного здійснення 86.

Варто погодитись з тим, що «проблема гарантування прав 
людини – одна із складних проблем сучасності, якій слід при-
ділити належну увагу для впровадження у життя закріплених 
Конституцією України прав людини та громадянина. Окреме 
місце в структурі гарантування прав людини займають пра-
возахисні гарантії. Їх головне призначення полягає у забезпе-
ченні всіх і кожного рівними правовими можливостями для 
набуття, реалізації, захисту суб’єктивних прав. Роль та зна-
чення правозахисних гарантій прав людини визначається тим, 
що вони створюють максимум можливих на даному етапі роз-
витку суспільства і держави умов для реальної реалізації права 
людини на захист» 87.

Як слушно відмічає Л. В. Ткачук, «правозахисні гарантії – 
це не просто декларація, а умови та чинники, що існують в об’єк-
тивній дійсності та роблять процес реалізації прав і свобод людини 
вільним, безперешкодним та безпечним. Доцільність правозахис-
них гарантій полягає в тому, щоб вони максимально відповідали 
рівню державного розвитку та нагальним потребам суспільства, 
тобто встановлювали баланс між суспільними запитами та дер-
жавними можливостями щодо їх реальної взаємодії» 88.

Слід зазначити, що гарантованість прав людини у сфері місце-
вого самоврядування – це своєрідний зовнішній механізм обме-
ження свавілля місцевих чиновників, а також централістських 
«випадів» державної влади, яка завжди прагне до розширення 
та посилення своєї присутності в усіх сферах життя. У зв’язку 
з тим необхідно постійно створювати нові та вдосконалювати 

86 Юридична енциклопедія / Ю. С. Шемшученко та ін. (ред.); НАН України, 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Т. 1: А–Г. Київ : Видавництво 
«Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1998. С. 555.

87 Ткачук Л. В. Правозахисні гарантії прав людини в Україні: теоретико-пра-
вова характеристика. Часопис Київського університету права, 2018. № 4. С. 74.

88 Там само. С. 74, 73–77.
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існуючі механізми організаційного та правового характеру проти 
зловживання владою 89.

Такий механізм можна представити у вигляді комплексу реалі-
зації послідовних дій щодо забезпечення взаємодії місцевих орга-
нів публічної адміністрації, інститутів громадянського суспільства 
та громадян в сфері забезпечення і захисту прав людини, регулю-
вання суспільної життєдіяльності на основі усталених суспільних 
цінностей, норм і правил та утвердження європейських стандар-
тів належного урядування, що ґрунтуються на принципах відкри-
тості й прозорості їх відносин та взаємовідповідальності.

Для забезпечення прав людини на місцевому рівні 
Консультативний комітет Ради ООН з прав людини виділяє дві 
ключові речі: по-перше, участь громадян у виробленні рішень 
місцевої політики; по-друге, наявність в органах місцевого само-
врядування механізмів із захисту прав людини 90. Імплементація 
другого має місце через розвиток інститутів громадянського 
суспільства й удосконалення механізму реалізації громадського 
контролю.

Громадський контроль, який є одним з видів соціального конт-
ролю та важливою формою реалізації демократії, що здійсню-
ється громадянами, які живуть на відповідній території, об’єд-
наннями громадян та іншими громадськими організаціями над 
відповідністю законодавству України діяльності виконавчих 
органів місцевого самоврядування та ефективністю виконання 
покладених на них функцій, для досягнення прозорості в роботі 
органів публічної адміністрації у сфері місцевого самоврядування 
та налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з гро-
мадськістю, утвердження громадянського суспільства, в якому 
дотримуються й забезпечуються всі права та свободи людини 
і громадянина, є способом посилення відповідальності органів 

89 Батанов О. В. Муніципальний омбудсман як елемент локальної системи 
захисту прав людини: інституційні та функціональні аспекти. Часопис Київського 
університету права, 2016. № 1. С. 65–70.

90 Role of local government in the promotion and protection of human rights: Final 
report of the Human Rights Council Advisory Committee. UN General Assembly, 2015. 
P. 8. URL: https://digitallibrary.un.org/record/848739
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управління перед громадою та залучення населення до управ-
ління суспільством і державою.

Д. М. Бахрах вказує, що в системах соціального управління 
контроль є найважливішим видом зворотного зв’язку, каналами 
якого суб’єкти влади отримують інформацію про фактичний стан 
справ, про виконання рішень. Інформація, отримана в результаті 
контролю, використовується в цілях підвищення виконавської 
дисципліни, оцінки роботи, запобігання небажаних наслідків, 
оперативного регулювання процесу 91.

Н. М. Оніщенко відзначає, що «категорія «контроль» – бага-
тоаспектне явище, що забезпечує функціональну здатність реа-
лізації прав, свобод і законних інтересів особистості, а отже: 
легітимність влади, яка дієво захищає честь, гідність і права 
людини» 92. Особливу увагу вчена приділяє громадському конт-
ролю. На її переконання, «в першу чергу, це контроль над пере-
розподілом соціального простору між державою і громадянським 
суспільством, освітленням проблем, що виникають між державою 
і громадянами, а головне – контроль за відповідальністю правової 
держави перед громадянським суспільством» 93.

На переконання відомого українського правозахисника 
Є. Захарова, «громадський контроль – це публічна перевірка гро-
мадянським суспільством діяльності держави на відповідність 
проголошеним нею цілям, коригування цієї діяльності і самих 
цілей, підпорядкування політики держави, діяльності її органів 
і посадових осіб інтересам суспільства, а також нагляд громадян-
ського суспільства за діяльністю державних органів та органів 
місцевого самоврядування, спрямованою на захист і забезпе-
чення прав і законних інтересів людини та фундаментальних 
свобод, і на повагу до них. До механізмів громадського контролю 

91 Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : 
учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. Москва : Норма, 2005. С. 743–744.

92 Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти конт-
ролю в сфері діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. 
Науково-практична конференція. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. Грудень 2018 р. URL: http://www.golos.com.ua/rus/article/312290

93 Там само.
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в Україні зазвичай відносять звернення, інформаційні запити, 
опитування, громадські слухання, моніторинг діяльності тих 
суб’єктів контролю, що розглядаються. Оскільки в підході, що про-
понується, сферою громадського контролю є вся діяльність дер-
жави у забезпеченні і захисту прав людини і законних інтересів 
і поваги до них, то до механізмів громадянського контролю слід 
віднести весь інструментарій роботи правозахисних та advocacy 
організацій» 94.

А. Крупник розглядає громадський контроль як «інстру-
мент громадської оцінки ступеня виконання органами влади 
та іншими підконтрольними об’єктами їхніх соціальних завдань», 
«за допомогою якого оцінюється діяльність органів влади, під-
приємств, організацій та установ з надання адміністративних 
та соціальних послуг населенню, виконання соціальних про-
грам» 95. Тобто, на думку дослідника, «характерні відмінності гро-
мадського контролю від будь-якого іншого виду контролю лежать 
у суб’єктно-об’єктній сфері і полягають у тому, що, по-перше, гро-
мадський контроль здійснюється саме громадськістю і, по-друге, 
що у процесі здійснення громадського контролю контролюється 
виконання саме соціальних завдань, безпосередньо пов’язаних 
із захистом і реалізацією прав і свобод громадян, задоволенням 
та узгодженням соціальних потреб та інтересів населення» 96.

Е. Кірічек розуміє під громадським контролем «процес, 
при якому громадянське суспільство бере участь у визначенні 
основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики держави, 
здійснює перевірку і постійне спостереження за її реалізацією, 
проводить моніторинг, громадські дослідження і розслідування, 
громадянську експертизу, а також бере участь у вирішенні інших 
суспільно значущих питань на всіх рівнях з метою спонукати 

94 Захарова Є. Громадський контроль і права людини. Харківська пра-
возахисна група. Інформаційний портал «Права людини в Україні».  
URL: http://khpg.org/1261552395

95 Крупник А. Громадський контроль: сутність та механізми здійс-
нення. Теоретичні та прикладні питання державотворення, 2007. № 1.  
URL: https://novyi-stryi.at.ua/gromkontrol/KRUPNYK_A_pro_grom_kontrol.pdf

96 Там само.
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владу стати на позицію визнання людини, її прав і свобод найви-
щою цінністю» 97.

Особлива роль в системі контролю належить контролю в сфері 
місцевого самоврядування, оскільки саме органи місцевого само-
врядування найбільш наближені до населення і щодня з ним 
співпрацюють.

Муніципальний контроль, на думку П. Бишкова, «відіграє 
визначальну роль у забезпеченні стабільності функціонування 
суспільства на локальному рівні та всередині системи управління. 
Для контрольно-наглядової діяльності характерна єдина мета – 
налагодження ефективної роботи системи публічного управління, 
гарантування верховенства права в державі та законності» 98. Саме 
контроль за будь-яких моделей та форм здійснення місцевого 
самоврядування, про що свідчить його генезис та сучасна світова 
муніципальна практика, є важливою функцією місцевого само-
врядування та неодмінним етапом муніципального процесу щодо 
вирішення питань місцевого значення, який має велике значення 
в розкритті потенціалу локальної демократії 99.

Основними завданнями муніципального контролю є отри-
мання об’єктивної інформації про дотримання законності об’єк-
тами контролю в ході спостереження за їх діяльністю, дослідження 
отриманої інформації на предмет виявлення і припинення фактів 
порушень чинного законодавства, встановлення причин і умов, 
що сприяють їх вчиненню, облік і фіксація виявлених порушень, 
порівняння досягнутих результатів з очікуваними, недопущення 
нових порушень і протиправних наслідків, виявлення винних 

97 Киричёк Е. В. Гражданский (общественный) контроль за деятельностью 
органов публичной власти в сфере обеспечения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации. Актуальные проблемы россий
ского права, 2013. № 9. С. 1095.

98 Бышков П. А. Муниципальный контроль в Российской Федерации: проб-
лемы теории и практики : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. 12.00.02. Российский 
университет дружбы народов. Москва, 2019. С. 4.

99 Батанов О. В. Концептуальні проблеми забезпечення контролю у сфері міс-
цевого самоврядування: теорія та практика. Часопис Київського університету 
права, 2019. № 3. С. 62–69.
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осіб і у визначених законодавством випадках, спільно з орга-
нами державної влади притягнення їх до встановленої юридичної 
відповідальності 100.

Фахівцями Європейського інформаційно-дослідницького 
центру відзначається, що ефективність діяльності місцевого 
самоврядування забезпечується багатьма чинниками, серед яких 
найважливішу роль відіграє контроль за роботою органів місце-
вого самоврядування, мета якого полягає у виявленні: відповід-
ності завданням, що постають перед органами місцевого само-
врядування; виконання і способу виконання покладених на них 
обов’язків; практичного результату виконаної роботи; відхи-
лень від поставлених цілей і, якщо так, то які причини цьому і хто 
в цьому винен 101.

Саме громадський контроль є одним з найважливіших видів 
контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування 
та якістю муніципальних послуг та соціального стану громади, 
здійснюваний жителями – членами територіальних громад 
як суб’єктами місцевої влади.

П. Бишков розглядає громадський контроль в місцевому само-
врядуванні в широкому і вузькому сенсі. В широкому сенсі гро-
мадський контроль включає в себе всі види і форми контролю 
недержавних організацій за діяльністю органів місцевого само-
врядування. У вузькому сенсі громадський контроль у місцевому 
самоврядуванні здійснюють громадські організації, структури 
громадської самодіяльності та інших форм демократії та вря-
дування, в тому числі прояви громадської думки через засоби 
масової інформації. Контроль з боку профспілок, політичних 
партій, творчих спілок, формальних і неформальних структур 
громадської самодіяльності є також громадським контролем. 

100 Бышков П. А. Муниципальный контроль в Российской Федерации: проб-
лемы теории и практики : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. 12.00.02. Российский 
университет дружбы народов. Москва, 2019. С. 14.

101 Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування (іноземний дос-
від). Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослід-
ницьким центром на запит Комітету Верховної Ради України. 2017. С. 2. 13 с.  
URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29223.pdf
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Громадський контроль у місцевому самоврядуванні може бути 
реалізований через форми надання інформації від організацій, 
громадян в результаті проведених перевірок і винесення оцінок 
громадян щодо діяльності органів місцевого самоврядування 
та місцевої адміністрації 102.

Своє право контролю над органами місцевого самоврядування 
громадяни реалізують, передусім, через різноманітні інститути 
громадянського суспільства, які служать підґрунтям локальної 
демократії та визначальним чинником у розбудові правової дер-
жави в цілому Їх залучення до вирішення питань місцевого зна-
чення у формі громадського моніторингу підготовки та вико-
нання рішень, експертизи їх ефективності, подання органам 
муніципальної влади експертних пропозицій, утворення спільних 
консультативно-дорадчих та експертних органів тощо стало нор-
мою у житті територіальних громад у країнах сталої демократії.

Унікальним ефективно діючим механізмом захисту прав і сво-
бод жителів територіальної громади та контролю за законністю 
дій владних структур у сфері місцевого самоврядування в бага-
тьох країнах світу став інститут муніципального омбудсмана. 
Муніципальні омбудсмани стають цінною гарантією від бюрокра-
тичного свавілля з боку посадових осіб місцевої адміністрації 
й сприяють покращенню та удосконаленню надання соціально-
економічних та адміністративних послуг жителям відповідної 
територіальної громади 103.

У силу цього, практичне значення. затребуваність та інститу-
ціоналізація муніципальних омбудсманів необхідна перш за все 
для підвищення стандартів дотримання основних прав і свобод, 
які виступають індикатором ефективності не лише локальної, 
а й всієї державної системи захисту прав людини.

102 Бышков П. А. Муниципальный контроль в Российской Федерации: проб-
лемы теории и практики : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. 12.00.02. Российский 
университет дружбы народов. Москва, 2019. С. 14.

103 Голяк Л. В. Виникнення та інституціональна диференціація інституту муні-
ципальних омбудсманів. Порівняльно-аналітичне право, 2017. № 6. С. 62–66.



О. В. Батанов, Л. В. Голяк

54

1.3 Державні способи правозахисту  
від неналежного врядування  
у сфері місцевого самоврядування

Конституційно-правове закріплення прав і свобод людини 
є важливою, але не єдиною умовою з точки зору кінцевої 
мети – здійснення даних прав. Не завжди відомі форми реалі-
зації права (дотримання, виконання, використання) є достат-
німи для втілення в життя норм про права людини. У таких 
випадках очевидною стає необхідність в здійсненні правоза-
хисної діяльності. Саме тому поряд з правовою регламентацією 
прав і свобод людини важлива роль як на міжнародному, так 
і на національному рівнях відводиться охороні і захисту прав, 
її процесуальним формам. Загальна декларація прав людини, 
міжнародні пакти в якості основного завдання і обов’язку дер-
жав визначають забезпечення прав людини, яке передбачає 
поряд з проголошенням, нормативним закріпленням і гаран-
тіями реалізації прав дію механізму правового захисту людини 
(включаючи охорону і захист прав) 104.

Забезпечення захисту і дотримання прав і свобод людини 
є найважливішим елементом сталого розвитку. Сталий розви-
ток неможливий без забезпечення свободи і автономії особис-
тості, котра на свій розсуд визначає і способи й сфери своєї жит-
тєдіяльності. Дотримання прав людини запобігає всевладдю 
держави, яке розглядає людину як підданого, сліпого і слухня-
ного виконавця волі держави. Встановлення партнерства між 
громадянином і владою, що випливає з прав людини, запобігає 
політичним і соціальним катаклізмам, сприяє гармонійному 
розвитку суспільства, мета якого обрана і схвалена більшістю. 
Права людини та їх реалізація визначають природу держави. 
При цьому важливим є зв’язок проголошених прав і ступеня 
налагодженості механізмів, що визначають їх захист. Захист прав 

104 Права человека : учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.]; научн. ред.: 
С. А. Балашенко, Е. А. Дейкало. Минск : Юнипак, 2015. С. 145.
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людини може стати реальним наповненням національної ідеї, 
здатної об’єднати суспільство 105.

В Україні, в умовах реформування соціально-економічної, 
політичної і духовної сфер життя та активним формуванням 
інститутів громадянського суспільства, актуальною залиша-
ється проблема удосконалення конституційно-правового меха-
нізму забезпечення та захисту прав людини 106, в тому числі 
й відповідного механізму на рівні місцевого самоврядування 
як структурної складової загальнонаціонального механізму 
забезпечення прав і свобод людини.

На думку В. П. Чорнолуцького, з суто семантичної точки зору, 
під діяльністю «забезпечувати права і свободи громадян» можна 
розуміти: задовольняти потреби громадян у точному, без відхи-
лень від встановлених норм виконання, здійснення їх прав і свобод, 
створювати надійні умови для точного, без відхилень виконання 
прав і свобод громадян; гарантувати реалізацію цих прав і свобод; 
захищати, охороняти громадян України від небезпеки порушення 
їх прав і свобод 107. Дослідник відмічає, що у сучасній літературі 
використовуються декілька термінів для назви сукупності інсти-
тутів та процесів, призначенням яких є виконання зобов’язань 
з боку держави щодо забезпечення прав і свобод людини і грома-
дянина («система забезпечення прав і свобод людини», «держав-
ний механізм забезпечення прав людини», «державно-правовий 
механізм забезпечення прав людини», «національний механізм 
забезпечення прав людини») – кожний з цих термінів, на думку 

105 Тарасов Д. Н. Институционализация защиты прав человека в современ-
ном политическом континууме (Методология, технология и политическая прак-
тика) : автореф. дисс. ... канд. полит. наук: 23.00.02. Нижегородский гос. универси-
тет им. Н. И. Лобачевского. Н. Новгород, 2004. С. 12.

106 Batanov O., Verlos N., Lotiuk O., Sinkevych O. Ombudsman Institute: Basic Models 
and Problems of Reception in Constitutional Law. Amazonia Investiga. Volume 9. 
Issue 29. May 2020. P. 273–281.

107 Чорнолуцький В. П. Система забезпечення політичних прав і свобод гро-
мадян органами виконавчої влади регіонального рівня в умовах децентраліза-
ції : дис. канд. наук з держ. управління. 25.00.02. Одеський регіональний інсти-
тут державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. Одеса, 2016. С. 21.
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автора, описує загальний комплекс інструментів, які дозволяють 
реалізувати людині свої законні права в межах певної держави 108.

Особливий інтерес, на думку В. П. Чорнолуцького, має концеп-
туальний підхід до розуміння феномену державно-правового меха-
нізму забезпечення прав і свобод, поняття якого охоплює управляючу 
систему (насамперед держава, її органи), керовану систему (органи 
держави нижчого рівня, різні організації, громадяни), сукупність 
засобів і методів управлінського впливу, інші інформаційні зв’язки, 
середовище, в якому здійснюється відповідна діяльність 109. Автор 
розглядає механізм державно-правового забезпечення прав і свобод 
як комплекс складових частин, окремих механізмів, що утворюють 
єдину систему. У дану систему входять низка механізмів: механізм 
держави; механізм правового регулювання суспільних відносин, реа-
лізації, охорони та захисту прав і свобод громадян; механізм гаран-
тій забезпечення дії досліджуваного механізму; механізм юридичної 
відповідальності. Серед системоутворюючих компонентів механізму 
виокремлюються правова культура, правова свідомість, законність 
і стан правопорядку в країні 110.

Б. І. Стахура, наприклад, розглядає механізм реалізації прав, 
свобод та обов’язків людини і громадянина як єдність правових 
та інших засобів, прийомів та способів за допомогою яких мате-
ріалізуються (фактично втілюються) права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина 111. Під механізмом реалізації прав, сво-
бод та обов’язків людини і громадянина також розуміється взята 
окремо вся сукупність конституційних елементів, за допомогою 

108 Чорнолуцький В. П. Система забезпечення політичних прав і свобод гро-
мадян органами виконавчої влади регіонального рівня в умовах децентраліза-
ції : дис. канд. наук з держ. управління. 25.00.02. Одеський регіональний інсти-
тут державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. Одеса, 2016. С. 14.

109 Там само. С. 23.
110 Там само.
111 Стахура Б. І. Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини 

і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір : дис. ... 
канд. юрид. наук. 12.00.01. Міністерство внутрішніх справ України. Львівський 
державний університет внутрішніх справ. Львів, 2016. С. 85.
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яких в умовах додержання законності, з позиції гуманізму і соці-
альної справедливості кожною людиною і громадянином України 
здійснюються його конституційні права, свободи та обов’язки, 
знешкоджуються ті негативні умови, які можуть завдати шкоди 
їх практичній реалізації 112.

О. В. Турута, порушує проблему забезпечення реальності, охо-
рони і захисту, розробки механізму реальності прав та свобод гро-
мадян на нинішньому етапі розбудови правової держави та про-
понує механізм забезпечення реальності прав і свобод людини 
і громадянина розглядати як систему необхідних умов, які обу-
мовлюють «рух» прав, свобод і законних інтересів людини і гро-
мадянина, тобто переводять їх з декларативного, «мертвого» 
стану в реальний 113.

На думку названої авторки вбачається доцільним виділяти 
такі елементи юридичного механізму забезпечення реальності 
прав і свобод громадян: 1) нормативний, що складається з двох 
елементів: а) нормативно-матеріальний – права і свободи людини 
і громадянина, зміст яких викладено без підміни назвою та усу-
ненням двозначності відповідними нормами матеріального 
права; б) нормативно-процесуальний – ретельно деталізована 
процедура (стадії) реалізації прав і свобод людини і громадянина, 
визначена нормами процесуального права; 2) інституційний – 
система державних органів, які офіційно наділені повноважен-
нями охороняти, сприяти реалізації і захищати (в разі порушення) 
права та свободи громадян; 3) процесуальний – формування дос-
віду означеними органами щодо прийняття адміністративних, 
судових, нотаріальних рішень по відновленню або компенсації 
порушених прав і свобод; 4) результативний – ефективні наслідки 
прийнятих судовими та адміністративними органами процесуаль-
них рішень, що виражаються у доведенні їх до виконання – такі 

112 Стахура Б. І. Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини 
і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір : дис. ... 
канд. юрид. наук. 12.00.01. Міністерство внутрішніх справ України. Львівський 
державний університет внутрішніх справ. Львів, 2016. С. 89.

113 Турута О. В. Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод 
громадян. Форум права, 2010. № 2. С. 519–523.
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складові елементи мають комплексний і узгоджений характер, 
і відсутність одного з них призводить до стану нереальності озна-
чених прав і свобод 114.

Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпе-
ченню прав та свобод людини і громадянина носить всеохоплюю-
чий характер і розповсюджується на всі види прав і свобод та від-
бувається в межах їх гарантування, тобто створення системи умов, 
механізмів реалізації конкретних прав, які охоплюють усю сукуп-
ність об’єктивних і суб’єктивних чинників, спрямованих на прак-
тичне задоволення інтересів людини, усунення можливих пере-
шкод їх повного та належного здійснення 115.

Забезпечення прав та свобод людини і громадянина розгляда-
ється в якості обов’язку органів місцевого самоврядування, якій 
складає зміст їх діяльності і включає в себе такі елементи: забез-
печення умов (економічних, політичних, юридичних) для здійс-
нення громадянами фактичної можливості використання своїх 
прав; прийняття актів, які розвивають і конкретизують вказані 
права і свободи, та рішень спрямованих на відновлення пору-
шених прав; проведення профілактичної роботи, спрямованої 
на виключення порушень прав людини; співпраця з органами дер-
жавної влади у сфері забезпечення прав та свобод людини і гро-
мадянина 116. Обов’язок захищати права людини вимагає від орга-
нів місцевого самоврядування вживати заходи щодо створення 
можливості жителів громад використовувати всі наявні в державі 
засоби захисту своїх прав та законних інтересів, та створювати 
власні місцеві правозахисні механізми, які є важливою юридич-
ною гарантією їх забезпечення.

114 Турута О. В. Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод 
громадян. Форум права, 2010. № 2. С. 519–523.

115 Голяк Л. В., Садовнік В. П. Особливості муніципального рівня забезпе-
чення та захисту прав і свобод людини і громадяниа. Молодий вчений, 2019. 
№ 12.1 (76.1). С. 33–38.

116 Литвиненко І. Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпе-
ченню конституційних прав та свобод людини і громадянина : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.02. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
Київ, 2003. С. 2–4.
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Так, у доповіді Консультативного комітету ГА ООН «Про роль 
місцевих органів влади в справі заохочення та захисту прав 
людини, включаючи всебічне врахування прав людини в діяль-
ності місцевої адміністрації і державних служб» зазначено, 
що «забезпечення захисту прав людини вимагає наявності неза-
лежних правозахисних механізмів. Такі механізми можуть при-
ймати різні форми в різних громадах, і існує кілька прикладів, які 
могли б служити в якості моделі – місцеві омбудсмани, ради з роз-
гляду скарг споживачів, ради з розгляду скарг пацієнтів, установи 
з боротьби з дискримінацією тощо. Ці механізми можуть мати 
найрізноманітніші мандати і структури, однак вони повинні роз-
глядатися в якості важливого засобу захисту прав людини і роз-
гляду скарг громадян в першій інстанції. Важливо відзначити, 
що створення місцевого правозахисного механізму дозволяє 
висунути на перший план роль місцевих органів влади в сфері 
захисту прав людини. Для ефективного здійснення своїх функцій 
місцеві органи влади повинні бути забезпечені достатніми люд-
ськими і фінансовими ресурсами і в рамках відповідної громади 
бути доступними для всіх» 117.

Як відзначає В. В. Сметана, «правозахисна діяльність у сфері 
місцевого самоврядування повинна являти собою систематичну, 
спрямовану на захист прав і свобод людини і громадянина діяль-
ність населення та органів місцевого самоврядування. Саме 
через взаємодію названих інститутів місцевого самоврядування 
відповідно до правозахисних цілей формується муніципальний 
правозахисний простір, який орієнтується на загальнолюдські 
цінності та ґрунтується на стандартах і принципах міжнарод-
ного права» 118.

117 Очередной доклад Консультативного комитета о роли местных органов 
власти в деле поощрения и защиты прав человека, включая всесторонний учет 
прав человека в деятельности местной администрации и государственных служб. 
ГА ООН. Совет по правам человека. Двадцать седьмая сессия. 4 сентября 2014 г.  
A/HRC/27/59.

118 Сметана В. В. Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини у сфері 
місцевого самоврядування. Часопис Київського університету права, 2018. № 3. 
С. 89–95.
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Інститут захисту прав і свобод людини складають: форми, спо-
соби (визнання права, стягнення заборгованості, заборона вчи-
няти певні дії і т. д.), засоби (скарга, позовна заява і т. д.), через які 
відбувається дослідження категорії захисту 119.

Форма захисту є категорією процесуального характеру, тобто 
це обумовлена законом діяльність уповноважених суб’єктів щодо 
захисту права, яка, в тому числі включає визначення способу 
захисту. Крім способів (заходів) захисту, примусові засоби захисту 
прав людини включають в себе і заходи відповідальності, які вини-
кають в тому випадку, коли первинні засоби захисту у вигляді 
заходів захисту не дали можливості відновити порушене право 120.

О. Бігняк вважає, що форма правового захисту має охоронно-
правову природу, залежить від матеріально-правової вимоги, 
є елементом інституту захисту, що опосердковується певним про-
цесуальним або процедурним порядком, визначеним нормами 
матеріального та процесуального права, що спрямовані на від-
новлювання (визнання) порушених (оспорюваних) прав і закон-
них інтересів 121.

І. В. Лагутіна підкреслює необхідність розмежування форм 
і способів захисту прав та інтересів людини, які є взаємозалежні, 
але не ідентичні: якщо форми захисту визначають порядок юри-
дичної діяльності із захисту прав та інтересів, то при визначенні 
поняття способів захисту необхідно виходити із передбачених 
законом дій, спрямованих на усунення перешкод при здійс-
ненні суб’єктивного права, тобто форма захисту прав та інтересів 
повинна вказувати на суб’єкта, який здійснює захист, а способи 
захисту – за допомогою яких дій та засобів здійснюється захист 122.

119 Бігняк О. Правова природа та класифікація форм захисту корпоративних 
прав. Підприємництво, господарство і право, 2018. № 6. С. 6–11.

120 Права человека : учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.]; научн. ред.: 
С. А. Балашенко, Е. А. Дейкало. Минск : Юнипак, 2015. С. 146. 200 с.

121 Бігняк О. Правова природа та класифікація форм захисту корпоративних 
прав. Підприємництво, господарство і право, 2018. № 6. С. 6–11.

122 Лагутіна І. В. Форми захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. 12.00.05. Одеська національна юридична академія. Одеса,  
2007. С. 7–8.
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Виділяють різні класифікації форм захисту. Найчастіше їх роз-
межування проводять в залежності від суб’єкта, який здійснює 
захист: державні і недержавні (громадська форма захисту і само-
захист); судові та позасудові; юрисдикційна і неюрисдикційна.

Так, юрисдикційні форми захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних і юридичних осіб – це сукупність нормативно визна-
чених форм діяльності уповноважених органів державної влади, 
посадових і службових осіб, органів місцевого самоврядування 
щодо захисту таких прав і свобод, які передбачають підготовку, 
прийняття та ухвалення індивідуального рішення у справі 123. 
Сутність цієї форми полягає в тому, що особи, права і законні 
інтереси яких порушено неправомірними діями, звертаються 
за захистом до державного чи іншого компетентного органу, 
який уповноважений вживати необхідних заходів для понов-
лення порушеного права, припинення правопорушення та від-
шкодування заподіяної шкоди 124.

До юрисдикційних форм реалізації способів захисту прав 
людини відносять оскарження до уповноваженого органу публіч-
ного управління, до системи яких належать адміністративні 
органи та інші суб’єкти публічного управління, так і в порядку 
судочинства. Неюрисдикційна форма захисту, або, як її ще назива-
ють, «недержавна» або «позасудова», передбачає діяльність пра-
возахисних громадських організацій; самозахист порушених прав, 
під яким розуміються незаборонені законом дії і юридичні засоби, 
що застосовуються людиною самостійно для примусового при-
пинення зазіхань на свої права або їх відновлення без звернення 
до компетентних органів.

Вибір форми захисту права залежить від цілого ряду чинни-
ків – специфіки прав, які підлягають захисту, тяжкості правопо-
рушення, масштабу заподіяної шкоди, рівня розвитку правової 

123 Муза О. Юрисдикційні способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних 
і юридичних осіб у сфері адміністративно-процесуальних правовідносин. Вісник 
Національної академії правових наук України, 2014. № 4 (79). С. 140–148.

124 Лагутіна І. В. Форми захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. 12.00.05. Одеська національна юридична академія. Одеса,  
2007. С. 7–8.
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держави і громадянського суспільства, правових традицій тощо. 
Так, захист злочинно порушеного права людини на життя не може 
здійснюватися у позасудовій формі. З іншого боку, універсаль-
ність судової форми з точки зору можливості захисту будь-яких 
прав, які означає відсутність необхідності розвитку інших форм. 
Специфіка тієї чи іншої групи прав багато в чому визначає вибір 
найбільш зручної і ефективної форми захисту 125.

Система судового захисту як особливий вид державно-влад-
ної діяльності, спрямованої на вирішення соціальних конфліктів 
з приводу порушення норм права традиційно вважається най-
більш ефективною гарантією дотримання режиму законності 
та правопорядку в державі, реалізації та захисту прав і свобод 
людини й громадянина. Як відзначено у Національній стратегії 
у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента України 
від 24 березня 2021 року № 119/2021, кожен в Україні має доступ 
до справедливого та ефективного судового розгляду незалеж-
ним і безстороннім судом, ефективних механізмів виконання 
судових рішень 126.

Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні 
здійснюється виключно судами, забороняє передання (делегу-
вання) функції здійснення правосуддя іншим органам і посадо-
вим особам 127. Як відзначає Ю. М. Бисага, стаття 124 Конституції 
України проголошує також, що юрисдикція (від латинського 
«jurisdictio» – судочинство, тобто надані законом повноваження 
вирішувати правові суперечки та справи про правопорушення) 
судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у дер-
жаві, адже суди можуть стати гарантом прав, свобод та закон-
них інтересів людини і громадянина тільки за умови, коли 

125 Права человека : учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.]; научн. ред.: 
С. А. Балашенко, Е. А. Дейкало. Минск : Юнипак, 2015. С. 146–147.

126 Національна стратегія у сфері прав людини: Затверджено 
Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021.  
URL: https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537?fbclid=IwAR1OtaZFf
L2t7xzyPcAsPe9t1mYzwBGlwFi5YyscmKi_hEVprvRdEi4wC9Y

127 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 30, ст. 141.
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їх юрисдикція поширюється на всі правовідносини, що виника-
ють чи можуть виникати в державі 128.

Слушною є думка В. Я. Крижановського, що право людини 
і громадянина на судовий захист є фундаментальним правом 
кожної людини на відкритий, справедливий, гарантований 
державою розгляд і вирішення її справи у встановлені зако-
ном строки, та самостійною системою гарантій забезпечення 
й охорони прав і свобод 129. За словами вченого, «право на судо-
вий захист не підлягає жодним обмеженням, оскільки джере-
лом необмеженого права на судовий захист є безпосередньо 
Конституція України, положення котрої не передбачають такого 
обмеження навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 
Всі інші нормативно-правові акти (як законодавчі, так і підза-
конні) можуть лише визначити порядок реалізації цього права, 
а не відмінити його чи встановити такі процедури, які б усклад-
нили або унеможливили його реалізацію» 130.

Право на звернення до суду відображено в основоположних 
правозахисних міжнародних документах. Саме на судовий захист 
акцентує увагу Загальна декларація прав людини, оскільки в пра-
вовій демократичній державі саме незалежному суду, який здійс-
нює правосуддя на підставі і відповідно до закону, належить цен-
тральне місце в національній правозахисній системі держави 131.

Поряд з основним призначенням судів щодо правового оці-
нювання конкретних фактів, розв’язання спорів і застосування 
передбачених законодавством санкцій, в межах судової системи 
створюються оптимальні умови для здійснення неупередженого 

128 Бисага Ю. М., Палінчак М. М., Бєлов Д. М., Данканич М. М. Національний 
механізм захисту прав людини. Ужгород, 2003. С. 6.

129 Крижановський В. Я. Конституційно-правові засади судового захисту прав 
і свобод людини і громадянина в Україні : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. 
12.00.02. Одеса, 2013. С. 15–16.

130 Там само.
131 Benny Y. T. Tai (Associate Professor, Faculty of Law, University of Hong 

Kong). Models of Ombudsman and Human Rights Protection. International 
Journal of Politics and Good Governance. Volume 1, No. 1.3 Quarter III 2010.  
URL: http://onlineresearchjournals.com/ijopagg/art/54.pdf
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та ефективного контролю щодо державного управління, а саме 
контролю за його законністю 132.

Можливість здійснення судового контролю у сфері діяльності 
публічної адміністрації передбачена ст. 55 Конституції України 133, 
відповідно до якої рішення й дії (або бездіяльність) органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань і посадових осіб можуть бути оскаржені до суду. Зі вка-
заної вище конституційної норми випливає, що судовий захист – 
це особисте конституційне право громадянина, а наявність 
судового оскарження – не що інше, як певна конституційно вста-
новлена процедура його реалізації шляхом здійснення судового 
контролю 134. Судовий контроль, за словами О. Савчука, це комп-
лексне правове явище, яке відображає і основні риси судової 
влади, й ознаки юрисдикційної діяльності органів держави 135.

Судовий контроль є одним зі способів забезпечення законності 
та дисципліни в діяльності публічної адміністрації будь-якого 
рівня. Особливість цього контролю полягає в тому, що його здійс-
нюють не систематично, не постійно, на відміну від інших видів 
контролю, а одноразово під час розгляду відповідної справи 136.

Як зазначає О. Зєлєнцов, судовий контроль є особливою 
формою та процедурою діяльності суду, яка використову-
ється для перевірки правомірності актів, а також дій публічної 

132 Савчук О. Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності 
органів Державної фіскальної служби України. Вісник Національного універси
тету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Збірник наукових праць. 
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 876. С. 170–174.

133 Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 30, ст. 141.

134 Шило С. М. Особливості судового контролю за діяльністю публічної адмі-
ністрації. Прикарпатський юридичний вісник, 2015. Випуск 3 (9), том 3. С. 267–271.

135 Савчук О. Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності 
органів Державної фіскальної служби України. Вісник Національного універси
тету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Збірник наукових праць. 
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 876. С. 170–174.

136 Шило С. М. Особливості судового контролю за діяльністю публічної адмі-
ністрації. Прикарпатський юридичний вісник, 2015. Випуск 3 (9), том 3. С. 267–271.
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адміністрації в процесі судового розгляду правопорушень і спо-
рів щодо порядку управління, мета якого виражається в підпо-
рядкуванні останнього праву й забезпеченню охорони суб’єк-
тивних прав і законних інтересів приватних осіб у їх відносинах 
з адміністративними установами 137.

С. М. Шило відзначає, що «суд не контролює порядок управ-
ління чи спосіб діяльності публічної адміністрації з погляду його 
доцільності, якості, ефективності й ін. Зміст судового контролю 
полягає в оцінюванні судом правомірності дій органів держав-
ного управління; правомірності дій їх посадових осіб, законності 
прийнятих нормативних актів і рішень; у викритті обмежень 
і порушень прав фізичних і юридичних осіб (суб’єктів правових 
відносин, що виникають у сфері управління); у виявленні при-
чин цих порушень і вжитті заходів щодо їх попередження в май-
бутньому; у вжитті заходів щодо поновлення порушених прав 
і притягнення до відповідальності осіб, які припустилися пору-
шення законності» 138.

Суд – це той орган, що покликаний забезпечити розумний 
баланс між різними інтересами на основі вимог права і надати 
захист правам, свободам та інтересам, які були порушені. Судові 
рішення є індикатором проблем, часто системного характеру, 
у діяльності органів місцевого самоврядування і вказівкою до пра-
вильного шляху вирішення цих проблем 139.

Хоча суди і повинні виконувати основну роль в процесі від-
новлення прав, порушених рішеннями або діями/бездіяльністю 
владних структур, оскарження до суду неправомірних дій органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових 

137 Зеленцов А. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зару-
бежных странах : учеб. пособ. Москва : Изд-во РУДН, 2000. С. 70.

138 Шило С. М. Особливості судового контролю за діяльністю публічної адмі-
ністрації. Прикарпатський юридичний вісник, 2015. Випуск 3 (9), том 3. С. 267–271.

139 Куйбіда Р., Руда Т., Лиско Г., Школик А. Що треба знати службовцям місце-
вого самоврядування про суди : практичний посібник для керівників органів 
місцевого самоврядування та юридичних служб. Швейцарськоукраїнський про
ект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ : ТОВ «Софія-А». 2012.  
С. 7. 112 с.
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осіб не стало поширеною практикою. Низький рівень довіри 
до судової системи, який відображений у результатах багатьох 
наукових досліджень, на жаль, залишається одним з головних 
факторів, який відвертає громадськість від суду як інституту дер-
жавної влади. Незважаючи на те, що у період з 2014 року у ході 
судової реформи було ухвалено багато важливих законів, спря-
мованих на приведення функціонування судової влади у відпо-
відність до європейських стандартів, досі не вирішено і частини 
нагальних питань, з якими щодня стикається судова система 140.

Як зазначено у доповіді Уповноваженого ВР України з прав 
людини, «в Україні система правосуддя не є ідеально врегульова-
ною та не забезпечує дотримання основних прав учасників на всіх 
стадіях кримінального, цивільного та адміністративного проце-
сів, а також на стадії виконання судових рішень, що підтверджу-
ється наявністю 4069 звернень громадян, в тому числі 6399 пові-
домлень, які надійшли до Уповноваженого у звітному році від 
громадян, офіційних представників та адвокатів щодо порушення 
процесуальних прав» 141.

Болючою проблемою залишається розповсюдженість коруп-
ційних явищ у сфері правосуддя, збереження факторів залежності 
суддів від виконавчої та законодавчої гілок влади, низький рівень 
публічності сфери правосудця тощо. Істотні проблеми існують 
у системі виконання судових рішень.

Як підкреслюється експертами з питань судоустрою та судо-
вої реформи, проблема відновлення незалежності судів в Україні 
ускладнюється загальною політичною атмосферою, що склалася 
в країні за останні роки. «Питання не лише в тому, що на сьогодні 
суд не є незалежним, а в тому, що сам дух у суспільстві є таким, 
що не дає можливості судді стати незалежним. І, ясна річ, суддя 
орієнтується у своїх рішеннях на владу, на провідні політичні 
сили, від яких залежить його доля. Вже навіть тоді, коли від нього 

140 Щорічна доповідь Уповноваженого з прав людини про стан додер-
жання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2019 рік.  
URL: https://pon.org.ua/novyny/7765-schorchna-dopovd-upovnovazhenogo-z-prav-
lyudini-za-2019-rk.html

141 Там само.
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ніхто нічого не вимагає, суддя орієнтується на владу і на ті сили, 
що домінують у суспільстві на певний момент. В цьому полягає 
одна з головних проблем» 142.

Все це, а також, як зазначено в Національній стратегії у сфері 
прав людини від 24 березня 2021 року, «надмірна тривалість про-
ваджень в адміністративних, цивільних та кримінальних спра-
вах; недостатня інклюзивність та доступність судового процесу; 
випадки порушення права на захист, права зберігати мовчання 
та не свідчити проти себе; тривале невиконання судових рішень» 143 
та значні витрати, пов’язані з тривалістю розгляду справ у суді, 
призводить до того, що громадяни в багатьох випадках не розгля-
дають судову систему як дієвий засіб захисту своїх прав.

До несудових державних форм захисту прав та законних інте-
ресів людини слід віднести адміністративно-процесуальну форму 
захисту. Тобто, однією з конституційно-правових форм при реалі-
зації людиною свого права на захист та однією з організаційно-
правових гарантій дотримання прав і свобод громадян є право 
на звернення 144.

У ст. 40 Конституції України зазначено, що громадяни України 
мають право звертатися до органів державної влади і місце-
вого самоврядування та встановлено обов’язок органів влади 
та посадових осіб розглядати звернення й надавати обґрунто-
вані відповіді 145.

Як відзначають фахівці Управління розгляду звернень та при-
йому громадян Департаменту організаційного та ресурсного 

142 Закіров М. Проблеми реформування судової системи очима фахівців. 
Україна: події, факти, коментарі, 2015. № 22. С. 22–27.

143 Національна стратегія у сфері прав людини: Затверджено 
Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021.  
URL: https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537?fbclid=IwAR1OtaZFf
L2t7xzyPcAsPe9t1mYzwBGlwFi5YyscmKi_hEVprvRdEi4wC9Y

144 Конституційне право громадян на звернення до органів держав-
ної влади : роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.04.2012.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0006323-12

145 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 30, ст. 141.
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забезпечення Т. Дячок та О. Буханець, «звернення громадян 
є однією з форм участі населення в державному та місцевому 
управлінні, можливістю активного впливу громадянина на діяль-
ність органів державної влади та місцевого самоврядування. 
По-друге, це спосіб відновлення порушеного права громадянина 
через подання до органів публічної влади скарг, заяв і клопотань. 
У такому розумінні – це механізм виконання соціальних обов’яз-
ків публічної влади» 146.

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визна-
чено Законом України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 
1996 р. Відповідно до ст. 1 Закону громадяни України мають право 
звернутися до органів державної влади, місцевого самовряду-
вання, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності, засобів масової інформації, поса-
дових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із заува-
женнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної 
діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соці-
ально-економічних, політичних та особистих прав і законних 
інтересів та скаргою про їх порушення 147. Закон визначає права 
заявників та їх гарантії; порядок подання та розгляду звернень 
громадян; чіткі визначення термінів «звернення», «пропози-
ції», «заяви» та «скарги» громадян; вимоги, що пред’являються 
до звернень тощо 148.

Виконавчі органами місцевого самоврядування забезпечують 
вимоги законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійс-
нюють контроль за станом цієї роботи на підприємствах, в уста-
новах та організаціях незалежно від форм власності. Відповідно 
до Закону України «Про звернення громадян» органи місце-
вого самоврядування та їх посадові особи, до повноважень яких 

146 Дячок Т. О., Буханець О. В. Конституційне право громадян на звернення 
до органів державної влади. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_39684

147 Про звернення громадян : Закон України 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР 
(в редакції від 01.01.2020). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996,  
№ 47, ст. 256.

148 Дячок Т. О., Буханець О. В. Конституційне право громадян на звернення 
до органів державної влади. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_39684
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належить розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), 
зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викла-
дені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного зако-
нодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян 
про наслідки розгляду заяв (клопотань) 149.

Інститут звернення громадян є своєрідною формою громад-
ського контролю, за допомогою якого виражаються погляди, про-
позиції чи невдоволення громадян тими чи іншими діями органів 
державної влади та місцевого самоврядування, які повинні бути 
розглянуті та з приводу яких необхідно прийняти рішення 150.

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, 
у сфері публічного адміністрування належать такі, внаслідок 
яких: – порушено права і законні інтереси чи свободи громадя-
нина (групи громадян); – створено перешкоди для здійснення 
громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; – неза-
конно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його 
незаконно притягнуто до відповідальності 151.

К. В. Под’ячев, розглядаючи функції звернень громадян, зазна-
чає, що вони мають виконувати три основні функції: правозахисну 
(тобто захищати порушені права, свободи та законні інтереси 
людини і громадянина й запобігати їх порушенню), інформаційну 
(тобто оперативно надавати достовірну інформацію про стан 
справ та актуальних проблем суспільств, комунікативну (забез-
печення «зворотного зв’язку» між населенням та органами місце-
вого самоврядування) 152.

149 Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996. Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1996. № 47, ст. 256.

150 Цимбалюк В. І., Кісілевич К. О. Звернення громадян як важлива скла-
дова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Молодий вчений. 
№ 5.1 (45.1). 2017. С. 149–154.

151 Про звернення громадян : Закон України 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР 
(в редакції від 01.01.2020). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996.  
№ 47, ст. 256.

152 Подьячев К. В. Обращения граждан в органы государственной власти 
и местного самоуправления как форма гражданского участия : автореф. дисс. ... 
канд. полит. наук: спец.: 23.00.02. Москва. 2007. 19 с.
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Від правильного функціонування адміністративно-право-
вих механізмів реалізації прав громадян, від чіткого й ефектив-
ного реагування влади на їхні звернення залежить здатність 
держави забезпечувати належний захист законних інтересів гро-
мадян 153. Як відзначає В. Соболь, звернення до органів місцевого 
самоврядування є важливим механізмом зворотного зв’язку між 
публічними органами місцевого самоврядування і громадянами 
та «одним із об’єктивних інтегральних індикаторів оцінки рівня 
сформованості громадянського суспільства, показником зрілості 
й незворотності демократичних перетворень у державі» 154.

Але, зважаючи на бюрократизм та корумпованість в органах 
державної влади, місцевого самоврядування та інших установах 
існує небезпека порушення процесу розгляду та виконання звер-
нень громадян. Крім того, досить поширеною є проблема зло-
вживання посадовими особами своїми повноваження, а також 
перешкоджання реалізації прав громадян, переслідування гро-
мадян у зв’язку з їхніми зверненнями, а також незаконне поши-
рення відомостей про приватне життя громадян. Наступним 
негативним чинником, що впливає на функціонування інсти-
туту звернень громадян є бюрократизм та корумпованість дер-
жавних органів та установ 155.

До проблем реалізації та захисту прав людини і громадянина 
в Україні в контексті верховенства права можна віднести також: 
низький рівень правової культури і правової свідомості переваж-
ної більшості членів нашого суспільства; незадовільний рівень 
зовнішнього виховного впливу на кожну людину з боку суспільства 

153 Конституційне право громадян на звернення до органів держав-
ної влади : роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.04.2012.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0006323-12

154 Соболь В. А. Звернення громадян як механізм взаємодії держави 
та суспільства : автореф. дис. … канд. наук з держ. управління. 25.00.02. 
Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 
2014. С. 1.

155 Цимбалюк В. І., Кісілевич К. О. Звернення громадян як важлива скла-
дова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Молодий вчений. 
№ 5.1 (45.1). 2017. С. 149–154.
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та самовиховання за наявності у багатьох людей реального від-
чуття власної честі та гідності; низький рівень дотримання пра-
вопорядку (законності) у житті суспільства і держави та беззасте-
режної відповідальності кожної без винятку особи перед собою 
і оточенням за процес і результати своєї діяльності; нерівноправ-
ність гілок та органів державної влади та недосконалість функ-
ціонування місцевого самоврядування територіальних громад 
у реальному житті; низький рівень професіоналізму у сфері полі-
тичного та державного менеджменту і його виняткова залежність 
від особистих й групових (кланових) інтересів; відсутність чіт-
кої структурованості громадянського суспільства і громадського 
контролю за діяльністю всіх органів державної влади; високий 
рівень корупції на всіх рівнях і щаблях державного і суспільного 
життя та відсутність політичної волі у його зменшенні; відсут-
ність прямої обопільної залежності між людиною і громадянином 
та державою і суспільством 156.

Таким чином, існуючі механізми оскарження дій (бездіяльно-
сті) та рішень органів державної влади, органів місцевого само-
врядування та їх посадових осіб, вирішення скарг на порушення 
прав та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина, 
особливо органами місцевого самоврядування, є недостатніми 
або неадекватними.

Органи місцевої влади і управління за відсутності належних 
повноважень мають обмежені можливості щодо захисту грома-
дянських прав і свобод, крім того, рішення представників влади 
неминуче зумовлюються політичними міркуваннями.

Оскарження в порядку підлеглості (до вищестоящих органів) 
має ряд недоліків, в тому числі, відсутність достатньої незалежності 
та неупередженості. Політичні, вузьковідомчі міркування можуть 
перешкоджати справедливому вирішенню скарги вищестоящими 
державними органами, посадовими особами, які, керуючись кор-
поративними інтересами і зв’язками, більш схильні захищати інте-
реси органу чи посадової особи, рішення і дії яких оскаржуються.

156 Пильгун Н. В., Вінічук О. Ю. Проблеми реалізації та захисту прав і сво-
бод людини та громадянина в Україні. Часопис Національного університету 
«Острозька академія». Серія: Право. 2018. № 1 (17). С. 5–6.
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1.4 Інститут муніципального омбудсмана  
в механізмі недержавної правозахисної діяльності

Поряд з вдосконаленням судового порядку розгляду звернень 
громадян та організацій щодо оскарження нормативних і ненор-
мативних актів, дій (бездіяльності) державних органів та органів 
місцевого самоврядування та інших державних механізмів вирі-
шення скарг на порушення прав і свобод людини, одночасно вирі-
шується проблема правового регулювання та розвитку позасудо-
вого порядку захисту прав, свобод і законних інтересів громадян 
у публічно-правових відносинах з органами державного та місце-
вого адміністрування.

В цьому плані слушною є думка Ю. М. Новоградової, що недо-
ліки судового захисту успішно можна компенсувати позасудо-
вими формами захисту, які є досить перспективні і динамічні, 
і, на відміну від судової форми, більш мобільні, які виносять 
рішення швидше і не вимагають дотримання жорстких процесу-
альних процедур 157.

Досвід демократичних країн переконує, що розвиненість 
демократичних інститутів громадянського суспільства, скла-
довою яких є різні громадські об’єднання та неурядові правоза-
хисні організації, які використовують у правозахисній діяльності 
як юридичні, так і неюридичні (організаційні, наукові, просвіт-
ницькі) засоби впливу або поєднують їх, забезпечує повноцінну 
реалізацію людиною її прав та захист від злочинних дій, адмініст-
ративної сваволі, ідеологічного тиску владних структур.

Використання альтернативних засобів має бути або загаль-
нодозволеною практикою, або практикою, дозволеною у певних 
категоріях справ, у яких такий спосіб вирішення спору є прийнят-
ним – пропонується у Рекомендації REC (2001) 9 Комітету міні-
стрів Ради Європи державам-членам стосовно альтернатив судо-
вому вирішенню спорів між адміністративними органами влади 

157 Новоградова Ю. Н. Несудебная защита прав человека : автореф. дисс. ... канд. 
юрид. наук. 12.00.01. Тамбов, 2006. 22 с.
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та приватними особами 158. У Рекомендації наголошується на тому, 
що «основними перевагами альтернативних засобів урегулю-
вання адміністративних спорів можуть бути, залежно від справи, 
більш прості та гнучкі процедури, що вможливлюють швидше 
й дешевше врегулювання спору, дружнє врегулювання, врегулю-
вання спорів за участю експертів, вирішення спорів на засадах 
справедливості, а не тільки відповідно до суворих правових норм, 
і більш широкі межі розсуду» 159.

Позасудовий захист прав і свобод людини – це діяльність щодо 
забезпечення захисту прав і свобод людини без участі судових 
органів, що не суперечить законодавству, реалізується шляхом 
здійснення позасудових процедур уповноваженими на те законо-
давством державними і недержавними органами та громад-
ськими організаціями.

Позасудовий порядок передбачає: спрощену процедуру, яка 
дозволяє постраждалій особі навіть із невисоким рівнем правової 
культури самостійно захищати свої права, не користуючись послу-
гами юристів чи адвокатів; більш оперативний розгляд скарги; 
безкоштовний розгляд скарг; оскарження навіть із негативним 
для постраждалої особи результатом дозволяє краще зрозуміти 
позицію органу влади, що при зверненні до суду надає особі мож-
ливість ретельніше підготуватись до відстоювання власної пози-
ції 160. Тобто, позасудові механізми можуть передувати судовим, 
наприклад, на стадії підготовки заяви до суду.

Ефективне поєднання судового і позасудового способів оскар-
ження дій і рішень органів публічної адміністрації громадянами 

158 Рекомендація REC (2001) 9 Комітету міністрів державам-членам сто-
совно альтернатив судовому вирішенню спорів між адміністративними 
органами влади та приватними особами. Ухвалено Комітетом Міністрів 
Ради Європи на 762 засіданні заступників міністрів 5 вересня 2001 року.  
URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2001_9_2001_09_05.pdf

159 Там само.
160 Відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої державою або 

органами влади / Д. Я. Український, І. О. Лавриненко, С. С. Коба, М. С. Демкова; 
відп. ред. Д. Я. Український; Центр політико-правов. реформ. Київ : Конус-Ю, 2007. 
С. 20.
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може забезпечити розвиток демократичних засад в житті гро-
мадянського суспільства, підвищити зацікавленість громадян 
в управлінні державою.

Світовий досвід свідчить, що реалізація прав людини 
багато в чому залежить від цілеспрямованої участі в ній 
представників громадськості, які, користуючись загаль-
новизнаним правом на об’єднання, створюють незалежні 
від влади організації, відображаючи зростаюче в світовому 
співтоваристві прагнення до демократії. Позасудові форми 
захисту прав людини реалізуються через функціонування 
національних інститутів захисту прав людини, які, за сло-
вами Верховного комісара з прав людини ООН Наві Піллей, 
посідають центральне місце у національній системі захисту 
прав людини та розглядають найбільш важливі питання прав 
людини на національному рівні» 161.

Згідно «Декларації про право і обов’язки окремих осіб, груп 
і органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані 
права людини і основні свободи», «держава забезпечує і підтри-
мує, коли це необхідно, створення і розвиток нових незалеж-
них національних установ з питань заохочення та захисту прав 
людини і основних свобод на всій території, що знаходиться під 
її юрисдикцією, таких як омбудсмани, комісії з прав людини і будь-
які інші форми національних установ» 162.

У свою чергу, у Віденській декларації та Програмі дій, прий-
нятих Всесвітньою конференцією з прав людини у 1993 році, 
визнається право кожної держави обирати структуру національ-
них установ з питань заохочення та захисту прав людини яка 

161 Национальные институты по правам человека – важные партнеры / сайт 
«Европейсикй омбудсман» – журнал о деятельности национальных учрежде
ний по правам человека. URL: http://euro-ombudsman.org/ombudsmen_activities/
international_nco/nacionalnye-instituty-po-pravam-cheloveka-vazhnye-partnery

162 Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основ-
ные свободы: принята резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 
1998 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
defender.shtml
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найбільше відповідала б її потребам 163. На вибір державою моделі 
системи національних органів і установ із захисту прав людини 
та громадянина істотно впливає не тільки політичний режим, тип 
економічної системи, вид правової системи, а й теоретико-пра-
вова концепція прав і свобод людини, яка існує в країні, існування 
власних традиційних релігійних, філософських, суспільно-полі-
тичних, економічних і культурно-правових цінностей, що визна-
чають специфіку забезпечення прав і свобод.

Національні інститути з прав людини (НІПЛ), або як їх ще нази-
вають «національні установи по сприянню правам людини 
і їх захисту» (National Human Rights Institution for the Promotion 
and Protection of Human Rights) в сучасний період розглядаються 
як важлива ланка та незамінні партнери в справі захисту прав 
людини та пропаганди ідеалів правозахисної діяльності на націо-
нальному й регіональному рівнях 164. Вони виконують важливу 
функцію заохочення та моніторингу ефективного дотримання 
міжнародних стандартів у галузі прав людини, створення полі-
тичного простору, у якому можуть працювати інші активісти пра-
возахисних організацій 165.

Саме ці організації доводять до відома урядів і громадськості 
потреби і сподівання звичайних людей, здійснюють громадський 
контроль за діяльністю державних органів і сприяють активній 
участі громадян в суспільно-політичному житті на місцевому і між-
народному рівнях. Вони забезпечують аналіз та експертну оцінку 
самих різних, в тому числі глобальних проблем, діють як механізм 
«раннього оповіщення» і допомагають здійснювати контроль 
за виконанням міжнародних угод. Завдяки своїй динамічності, 
гнучкості, безпосередній близькості до існуючої дійсності, націо-
нальні інститути з прав людини оперативно реагують на мінливу 

163  Віденська декларація від 25 червня 1993 року. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_189#Text

164 Оцiнка ефективностi нацiональних iнституцiй з прав людини. Харківська 
правозахисна група. Харків : Права людини, 2009. С. 12.

165 Чуксина В. В. Национальные институты по содействию и защите прав 
человека: генезис и тенденции развития. Академический юридический журнал. 
№ 3 (41). 2010. С. 25–30.
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соціально-економічну та політичну ситуацію у галузі забезпе-
чення прав людини, не тільки повідомляючи урядовим структу-
рам про подібні зміни, але й пропонуючи нові наукові методики, 
підходи, варіанти, шляхи виходу з сформованих ситуацій.

Прив’язка національної організації до універсальних між-
народних стандартів з прав людини дозволяє їй бути механіз-
мом, за допомогою якого прогрес і розвиток міжнародного права 
в галузі прав людини, перетворюються на національну практику. 
Головна мета й особливість цих позасудових органів полягає 
в тому, що їх компетенція й основні напрямки діяльності безпо-
середньо повинні служити виключно заохоченню поваги до прав 
людини й громадянина та їх захисту. Це дає підстави вважати їх 
спеціалізованими правозахисними органами.

Національні інститути з прав людини можна класифікувати 
за різними критеріями, наприклад, за основним напрямком їхньої 
діяльності, організаційним складом, або ж відповідно до політич-
них і правових традицій, у межах яких вони планують свою роботу. 
Головне, що ці інститути повинні відповідати основним вимо-
гам їх створення та функціонування, які визначені Принципами, 
що стосуються статусу і функціонування національних установ 
із захисту і заохочення прав людини (так званими «Паризькими 
принципами»), що були прийняті на міжнародному семінарі 
в Парижі 1991 року 166 і стали своєрідним еталоном для оцінки 
національних правозахисних організацій 167. Пізніше вони були 
схвалені як Комісією ООН з прав людини (резолюція 1992/54) 168, 

166 Принципы, касающиеся статуса и функционирования националь-
ных учреждений по защите и поощрению прав человека. Резолюция 1992/54 
Комиссии по правам человека от 03 марта 1992 г., приложение (Официальные 
отчеты Экономического и Социального Совета, 1992 г., Дополнение № 2 
(Е/1992/22), глава II, раздел А); Резолюция Генеральной Ассамблеи А/Res/48/134 
от 20 декабря 1993 г.

167 Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини. Харківська 
правозахисна група. Харків : Права людини, 2009. 184 с.

168 Резолюція 1992/54 Комісії з прав людини ООН від 3 березня 1992 р. / 
Комісія Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Резолюція 1992/54 
(3 березня 1992 р.), Офіційні звіти Економічної та Соціальної Ради, 1992. Доп. № 2, 
E/1992/22, гл. II, р. А.
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так і Генеральною Асамблеєю (резолюція 48/134 від 20 грудня 
1993 року) 169.

Відповідно до даних принципів створення національної інсти-
туції з прав людини (НІПЛ) має бути передбачено Конституцією 
країни або закріплене в іншому законі, де чітко прописані роль 
та повноваження НІПЛ, вони повинні мати якомога ширший ман-
дат, дотримуватися плюралізму та співробітничати із широким 
спектром соціальних і політичних груп та інститутів, у тому числі 
з неурядовими організаціями (НУО), судовими органами, професій-
ними об’єднаннями та державними установами, повинні мати інф-
раструктуру, яка дозволяє їм виконувати свої функції, відповідне 
фінансування, щоб «бути незалежними від уряду та не бути об’єк-
том впливу фінансових важелів, які могли б вплинути на цю неза-
лежність». Паризькі принципи стосуються методів роботи, а отже, 
і повноважень національних інститутів з прав людини. Такі орга-
нізації мають право розглядати будь-яке питання, що підпадає під 
їхню компетенцію, без дозволу з боку вищих органів влади. Вони 
уповноважені вислуховувати будь-яку людину або збирати будь-
які відомості, якщо це необхідно для розгляду питань, що перебу-
вають у сфері їхньої компетенції 170.

У Паризьких принципах визначені також головні обов’язки 
національних інститутів із захисту прав людини, серед яких про-
ведення моніторингу ситуацій порушення прав людини, якими 
вони вирішують зайнятися; представлення уряду, парламенту 
і будь-якому іншому компетентному органу рекомендації, пропо-
зиції і доповіді з будь-якого питання, що належить до підтримки 
і захисту прав людини; привернення уваги уряду до ситуацій 

169 Резолюція 48/134 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 р. // 
G. A. Рез. 48/134 (20 грудня1993 г.). Додаток. Перевидано Центром Організації 
Об’єднаних Націй з прав людини, Національні правозахисні організації. Серія про-
фесійної підготовки № 4, Нью-Йорк та Женева, 1995 р.

170 Принципы, касающиеся статуса и функционирования националь-
ных учреждений по защите и поощрению прав человека. Резолюция 1992/54 
Комиссии по правам человека от 03 марта 1992 г., приложение (Официальные 
отчеты Экономического и Социального Совета, 1992 г., Дополнение № 2 
(Е/1992/22), глава II, раздел А); Резолюция Генеральной Ассамблеи А/Res/48/134 
от 20 декабря 1993 г.
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в будь-якій частині країни, де порушуються права людини, та вне-
сення пропозицій до уряду щодо кроків, спрямованих на те, щоб 
покласти край таким ситуаціям і, при необхідності, висловлення 
своєї думки щодо позиції і реакції уряду; надання консультацій 
щодо питань, що стосуються дотримання та виконання міжнарод-
них договорів з прав людини; проведення навчання та інформу-
вання в галузі прав людини тощо 171.

Паризькі принципи не вимагають від національних інститутів 
з прав людини, аби ті виконували «квазісудову» функцію, тобто 
розглядали скарги та петиції людей, які стверджують, що їхні права 
людини були порушені, і проводили за ними відповідне прова-
дження. Проте у тих випадках, коли НІПЛ мають подібну функцію, 
вони покладають на неї низку особливих обов’язків, а саме: праг-
нути врегулювання ситуації шляхом досягнення мирової угоди, 
або застосування обов’язкового для виконання рішення в рамках, 
запропонованих законом; або на засадах конфіденційності; інфор-
мувати заявників щодо наявних у них прав і можливих правових 
вирішень питання, та сприяти їхньому забезпеченню; вислухову-
вати скарги й передавати їх до компетентних органів влади; нада-
вати свої рекомендації компетентним органам влади 172.

Однак не можна сказати, що Паризькі принципи є єдиними 
міжнародними стандартами. По суті, можна говорити і про між-
народні стандарти, що визначаються міжнародними конвен-
ціями з прав і свобод людини, які також повинні братися до уваги 
при формуванні і, особливо в процесі функціонування таких 
інститутів 173.

171 Принципы, касающиеся статуса и функционирования националь-
ных учреждений по защите и поощрению прав человека. Резолюция 1992/54 
Комиссии по правам человека от 03 марта 1992 г., приложение (Официальные 
отчеты Экономического и Социального Совета, 1992 г., Дополнение № 2 
(Е/1992/22), глава II, раздел А); Резолюция Генеральной Ассамблеи А/Res/48/134 
от 20 декабря 1993 г.

172 Оцiнка ефективностi нацiональних iнституцiй з прав людини. Харківська 
правозахисна група. Харків : Права людини, 2009. С. 14.

173 Мшецян Д. А. Проблемы и пути совершенствования деятельности инсти-
тута Уполномоченного по правам человека в РФ. Молодой ученый, 2014. № 11. 
С. 265–268.
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В 1993 році Всесвітня конференція з прав людини у Відні від-
значила «важливу і конструктивну роль, яку відіграють державні 
інститути з розвитку та захисту прав людини, зокрема, з надання 
консультативної допомоги компетентним інстанціям, а також 
з протидії порушенням прав людини, в правовому інформуванні 
й вихованні» 174. Всесвітня конференція закликала до створення 
та зміцнення таких державних інститутів на основі «Паризьких 
принципів», визнаючи право кожної держави самій обирати най-
більш відповідні форми таких організацій з урахуванням націо-
нальних (державних) потреб 175. Ця конференція стала важливою 
віхою для національних правозахисних установ. Вперше націо-
нальні правозахисні установи, які відповідають Паризьким прин-
ципам, були офіційно визнані в якості важливих і конструктивних 
сил, що діють у сфері заохочення і захисту прав людини, а їх ство-
рення і зміцнення отримало офіційну підтримку 176.

Паризькі принципи були додатково уточнені і підтверджені 
також Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 67/163 «Роль інсти-
тутів омбудсмана і посередника та інших національних правоза-
хисних установ в заохоченні і захисті прав людини» від 20 грудня 
2012 року, яка закликає держави-учасники: заснувати незалежні 
і автономні інститути омбудсмана; забезпечити омбудсмана від-
повідною законодавчою базою та фінансуванням; активно поси-
лювати інформування про важливу роль омбудсмана 177, а також 
Резолюцією ГА ООН від 31 жовтня 2014 року, у якій відзначено 
важливу роль, яку ці установи можуть, керуючись своїм манда-
том, відігравати в сприянні врегулюванню скарг щодо порушень 
прав людини всередині країни, а також в сприянні належному 

174 Віденська декларація від 25 червня 1993 року. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_189#Text

175 Там само.
176 Национальные правозащитные учреждения. История, прин-

ципы, роль и функции. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2010. С. 44. 219 с.  
URL: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_ru.pdf

177 Роль институтов омбудсмена и посредника и других национальных право-
защитных учреждений в поощрении и защите прав человека : Резолюция 67/163, 
принятая Генеральной Ассамблеей 20 декабря 2012 года. A/RES/67/163.
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управлінню з боку державно-адміністративних структур, в поліп-
шенні їх відносин з громадянами та в удосконаленні надання 
адміністративних послуг 178.

Узагальнюючи аналіз сутнісних характеристик національ-
них інститутів з прав людини, В. В. Чуксіна зазначає, що за своєю 
правовою сутністю спеціалізований орган зі сприяння правам 
людини та їх захисту виступає як незалежний орган, інтегрова-
ний в систему публічного управління, але не наділений юрисдик-
ційними повноваженнями; створюваний з метою попередження 
порушень та захисту основних (конституційних) прав і просу-
вання загальновизнаних стандартів прав людини на державний 
рівень; який реалізує в межах своєї компетенції принцип спра-
ведливості (в правовому і гуманістичному сенсах) з урахуванням 
національних особливостей 179.

Багатоманітність форм організації та функціонування спеціалі-
зованих на захисті прав особи національних інститутів детерміну-
ється національними особливостями, правовими та адміністратив-
ними системами окремих країн, та залежить від багатьох факторів, 
в тому числі від каталогу конституційно закріплених прав і сво-
бод людини, характеру політичного режиму, ступеня незалежності 
судової системи, рівня соціально-економічного розвитку країни, 
активності інститутів громадянського суспільства тощо.

У зв’язку з цим В. В. Чуксіною виділяються основні теоре-
тичні моделі створення системи таких органів: іновалізаційна 
(утворення нових правозахисних органів, детермінованих пере-
важно внутрішньодержавними причинами); модернізаційна (роз-
ширення повноважень і функцій наявних правозахисних орга-
нів, при яких провідну роль відіграє ініціатива самої держави); 
парадигмальна (використання правових конструкцій, наявних 

178 Роль омбудсмана, посередника та інших національних правозахисних 
інститутів з просування і захисту прав людини» : Резолюція ГА ООН від 31 жовтня 
2014 року. A/C.3/69/L.30.

179 Чуксина В. В. Государственные специализированные органы по содейст-
вию правам человека и их защите (сравнительно-правовое исследование) : 
дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского. Омск, 2016. 432 с.
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в інших країнах і світового досвіду в цілому, які обираються дер-
жавами за власною ініціативою або під впливом зовнішніх факто-
рів; в результаті можуть бути створені як ефективні правозахисні 
органи, так і такі, що тільки формально відповідають обраному 
типу); інноваційна (поєднання в одному органі різних типів пра-
возахисних органів, переважно з ініціативи держави) 180.

Варто погодитись також із думкою В. В. Чуксіної, що, «незважа-
ючи на різноманіття їх типів, за своєю правовою сутністю органи 
щодо сприяння правам людини і їх захисту, попри існуючі між 
ними відмінності в різних країнах, виступають як незалежні суб-
сидіарні структури, інтегровані в систему публічного управління, 
але не наділені юрисдикційними повноваженнями (за окремими 
винятками); створені з метою попередження порушень та захисту 
основних прав і імплементації загальновизнаних стандартів прав 
людини на національний рівень; які реалізують в межах своєї 
компетенції принцип справедливості (в правовому і гуманістич-
ному сенсах) з урахуванням національних особливостей держави. 
Основною метою їх утворення слугує правова реалізація стратегій 
сприяння правам людини та їх захисту і вдосконалення конститу-
ційної системи захисту прав і свобод людини і громадянина» 181.

Додатковим і допоміжним інститутом правового захисту гро-
мадян від неправомірних дій і неналежного адміністрування орга-
нів управління, як державного, так і муніципального рівня, який 
«бере участь у всіх чотирьох структурних елементах механізму 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина: в охороні, 
захисті, пропаганді прав і свобод та наданні правової допомоги» 182, 

180 Чуксина В. В. Государственные специализированные органы по содейст-
вию правам человека и их защите (сравнительно-правовое исследование) : 
дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского. Омск, 2016. 432 с.

181 Там же.
182 Лукашова Н. Ф. Взаимодействие уполномоченного по правам человека 

в субъекте Российской Федерации с органами государственной власти и другими 
структурами в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: конституци-
онно-правовой аспект : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Саратовский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Саратов, 2011. С. 3–4.
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який є сполучною ланкою між громадянським суспільством і вла-
дою, між окремим громадянином і апаратом публічної адмініст-
рації, є інститут омбудсмана, в тому числі й його різновид – інсти-
тут муніципального омбудсмана – порівняно нова правозахисна 
установа, поява і розвиток якої безпосередньо пов’язані із розвит-
ком місцевої демократії, поширенням європейських стандартів 
належного урядування, «олюдненням» владних структур, спрямо-
ваністю роботи чиновників і їхніх відомств на вирішення проблем 
конкретних людей, жителів відповідної громади 183.

Як стверджують О. В. Марцеляк і Ю. М. Тодика, «світовий дос-
від підтверджує, що необхідність в інституті омбудсмана виникає 
перш за все тоді, коли існуючі інституції не здійснюють ефектив-
ного контролю в сфері державного управління і виникає необхід-
ність в додаткових механізмах захисту прав і свобод громадян. 
Цей інститут «виростає» із держави і громадянського суспільства 
на відповідній стадії їх розвитку і виступає противагою громадян-
ського суспільства на розширення і зміцнення сфери державного 
втручання в життя людини і суспільства» 184.

Сутність омбудсмана та причини виникнення цього інституту 
у стислому вигляді розкриваються у влучному висловлюванні 
А. Хіль-Роблеса, котрий, формулюючи коротко основний зміст 
його діяльності в якості омбудсмана Іспанії, зазначав, що він поля-
гає «в захисті і охороні тієї безпорадної і, як це не парадоксально, 
з кожним днем все більше беззахисної в сучасному суспільстві 
істоти, яка відома як «людина адміністрована». Охорона і захист 
від кого? Від держави, від дій органів державної адміністрації. 
Громадянин, права якого зневажаються, порушуються або ігно-
руються, навіть при наявності можливості не завжди готовий 
вступити в складну, тривалу і дорогу боротьбу з адміністрацією. 
Незнання законів і побожний страх перед юстицією веде до того, 
що в безлічі випадків величезне число громадян стоїчно – нехай 

183 Сунгуров А. Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современ-
ная практика (опыт сравнительного анализа) : монография. Санкт-Петербург : 
Нормд, 2005. С. 8.

184 Тодика Ю. М., Марцеляк О. В. Інститут омбудсмена: світові моделі і досвід. 
Вісник Академії правових наук України. Харків : Право, 1998. № 2 (13). С. 60.
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і впадаючи часом у відчай – терпить абсолютно неприпустимі 
адміністративні порушення» 185.

Становлення даного інституту захисту прав людини і грома-
дянина є важливим кроком у розвитку демократичних процесів, 
спрямованих на подальше зміцнення статусу особистості, гаран-
тій реалізації прав і свобод людини і громадянина, дозволяє лікві-
дувати ще існуючі прогалини в сфері функціонування механізмів 
захисту прав і свобод людини і громадянина, а також має величез-
ний вплив на стимулювання позитивної діяльності органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування 186.

До числа закономірностей функціонування омбудсманів 
в основних правових системах сучасності, за слушним зауважен-
ням В. В. Бойцової, відноситься «визнання за ними права оцінки 
адміністративних рішень за допомогою нетрадиційних неправо-
вих критеріїв (справедливості, розумності, доброго врядування, 
правильності, обґрунтованості). Це дозволяє в повній мірі реа-
лізувати правозахисний потенціал омбудсмана як гаранта прав 
і інтересів приватних осіб. Завдяки даному інституту розсува-
ються вузькі межі позитивістського бачення права, створюються 
можливості для гуманізації адміністративного процесу, всієї сис-
теми управління» 187.

На необхідності впровадження інституту омбудсмана в тому 
числі на місцевому (муніципальному) рівні неодноразово наго-
лошувалося в численних Резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. 
Так, в одній з останніх Резолюцій ГА ООН 75/186 «Роль інститутів 
омбудсмана і посередника в заохоченні та захисті прав людини, 

185 Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (инсти-
тут омбудсмана). Москва : Московская школа политических исследований,  
2004. С. 75.

186 Лавренюк А. В. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 
Федерации в системе защиты прав человека. Государственное строительство 
и право / Под общ. ред. Г. В. Мальцева. Москва : Изд-во Московского гуманитар-
ного университета, 2004. Вып. 6. С. 141–144.

187 Бойцова В. В. Правовой институт омбудсмена в системе взаимодейст-
вия государства и гражданского общества : автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. 
12.00.02. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. Москва, 1995. 40 с.
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благого управління і верховенства права», прийнятій 28 грудня 
2020 року, підтверджуючи положення своїх попередніх Резолюцій 
з цього питання, відзначаючи довгу історію інститутів омбудсмана 
і наступні широкомасштабні зміни в усьому світі в галузі ство-
рення і зміцнення інститутів омбудсмана і посередника і визна-
ючи важливу роль, яку ці інститути можуть грати, відповідно 
до їх мандатів, в заохоченні та захисті прав людини і основних сво-
бод, сприяючи благому управлінню та повазі верховенства права 
шляхом усунення дисбалансу повноважень між індивідом і поста-
чальниками державних послуг, наполегливо рекомендує держа-
вам-членам розглянути питання про створення або зміцнення 
незалежних і самостійних інститутів омбудсмана і посередника 
на національному, регіональному або місцевому рівні 188.

На важливості заснування інституту омбудсмана на регіо-
нальному та місцевому рівнях підкреслюється у докумен-
тах Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Так, 
в Рекомендації 159 (2004) «Про регіональних уповноваже-
них з прав людини: орган на службі прав громадян» зазначено, 
що, ознайомившись з результатами різних заходів, проведених 
Радою Європи в рамках «Круглих столів з європейськими упов-
новаженими з прав людини», які відбулися у Лісабоні (1994 р.) 
на Мальті (1998 р.), в Цюріху (2001 р.) та Осло (2003 р.), виходячи 
з результатів конференції в Мессіні з місцевими та регіональними 
уповноваженими з прав людини з держав-членів Ради Європи 
(1997 р.) на тему «Захист прав, наближений до громадян: упов-
новажений з прав людини на місцевому і регіональному рівні», 
вважаючи, що громадяни, які найчастіше стикаються з трудно-
щами в отриманні інформації про свої права і з їх здійсненням 
перед обличчям громіздких і закритих адміністративних органів, 
потребують ефективної та доступної допомоги, Конгрес закликає 
держави-члени Ради Європи продовжувати і зміцнювати процеси 
децентралізації і регіоналізації, які сприяють посиленню демо-
кратії та гарантій реального доступу громадян до соціальних 

188 Роль институтов омбудсмена и посредника в поощрении и защите прав 
человека, благого управления и верховенства права : Резолюция 75/186, приня-
тая Генеральной Ассамблеей 16 декабря 2020 года. A/RES/75/186. С. 2–4.
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служб, наближеним до громадян, для того щоб регіони могли 
створити орган місцевого уповноваженого з прав людини там, 
де його ще не існує 189.

В Рекомендації 309 (2011) Конгресу місцевих і регіональ-
них влад, яка була обговорена і прийнята Конгресом 18 жовтня 
2011 р., зазначено, що, «для того щоб зберегти здоров’я демокра-
тії, потрібно створити складну систему стримувань і противаг, 
і така структура, як омбудсман, є життєво важливим компонентом 
такої системи. Омбудсман – це цінна гарантія від адміністратив-
них зловживань на місцевому і регіональному рівні, що служить 
створенню довіри до публічних органів влади та вдосконалення 
надання послуг». Конгрес наголошує на тому, що «всім держа-
вам-членам необхідно створити і розвивати свої структури 
омбудсмана для забезпечення того, щоб подібні скарги розгляда-
лися негайно і ефективно» 190.

Венеціанська комісія Ради Європи (Європейська комісія 
за демократію через право), приділяючи велику увагу розвиткові 
інституту омбудсмана як одному з основних механізмів захисту 
прав і свобод людини і громадянина, опублікувала збірку кращих 
практичних прикладів законодавчих актів, що регулюють засну-
вання і функціонування інститутів омбудсмана в деяких держа-
вах – учасницях Ради Європи 191.

Комісія наголошує на необхідності законодавчого закріплення 
правового статусу інституту омбудсмана як головної умови гаран-
тування його незалежності. Підкреслюється, що обсяг компетен-
цій з моніторингу, загальний мандат і функції омбудсмана щодо 
захисту громадян від неналежного управління, тобто порушення 

189 Рекомендация 159 (2004) о региональных уполномоченных по правам 
человека: орган на службе прав граждан. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 
976411&Site=COE

190 Бюро омбудсмена и местные и региональные власти : 
Рекомендация 309 (2011). Конгресс местных и региональных властей. 21-я сес-
сия Страсбург, 18–20 октября 2011 г. URL: https://rm.coe.int/-/168071a716

191 Compilation on the ombudsman institution. European commission for democracy 
through law (Venice Commission). Strasbourg, 1 December 2011. CDL(2011)079.  
URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2011)079-e
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правил, законів і процедур, а також їх несправедливого застосу-
вання (у вигляді необґрунтованих затримок, некоректної пове-
дінки посадових осіб, вибіркового застосування законів і правил) 
поширюються на всі види омбудсманів 192.

У кращих практиках, зазначених в збірнику Венеціанської 
комісії, дійсно простежується стимулювання інститутів омбудс-
мана в плані «сприяння» більш ефективному управлінню, 
а не тільки «захисту» прав і свобод людини. Інститути омбудс-
мана, з погляду Венеціанської комісії, мають право пропонувати 
поправки до чинного законодавства або до внутрішніх процедур 
урядової організації чи актів органів місцевого самоврядування, 
ґрунтуючись на своїх висновках і переконаннях. Вказується також 
на те, що у жодній країні інститути омбудсмана не можуть втру-
чатися в поточні судові процедури, але можуть, однак, консуль-
тувати заявника щодо доступних для нього правових засобів 
захисту. Венеціанська комісія рекомендує також, щоб інституту 
омбудсмана надавали право самостійно на власний розсуд вирі-
шувати питання про відкриття регіональних (місцевих) представ-
ництв. Це служило б гарантією належного механізму, що забез-
печує доступність, довіру і впевненість у своїх повноваженнях 
і незалежність інституту омбудсмана, а також покращило б ефек-
тивність роботи (наприклад, це стосується строків реагування 
на скарги). Питання про те, чи повинні належати регіональні (міс-
цеві) інститути омбудсмана до філій (представництв) інституту 
омбудсмана національного рівня або бути незалежними від нього, 
на думку Венеціанської комісії, залежить багато в чому від геогра-
фічної або демографічної специфіки відповідної країни, а також 
від «зрілості» її демократії та ринкової економіки в цілому 193.

Рекомендації Венеціанської комісії щодо інституту омбудсмана 
були оновлені у березні 2019 року з прийняттям на 118-ій пле-
нарній сесії «Принципів захисту та укріплення інституту 

192 Compilation on the ombudsman institution. European commission for democracy 
through law (Venice Commission). Strasbourg, 1 December 2011. CDL(2011)079.  
URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2011)079-e

193 Ibid.
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омбудсмана» («Венеціанські принципи»), схвалені Комітетом 
Міністрів Ради Європи на 1345-му засіданні заступників міністрів, 
Парламентською Асамблеєю Ради Європи (Резолюція 2301 (2019) 
від 2 жовтня 2019), Конгресом місцевих і регіональних влад Ради 
Європи (Резолюція 451 (2019) від 30 жовтня 2019) 194.

У цьому документі Венеціанська комісія відзначає, що в даний 
час більш ніж в 140 державах існують інститути омбудсмана 
на національному, регіональному або місцевому рівнях, що воло-
діють різної компетенцією; що ці інститути адаптувалися до пра-
вової та політичної системи відповідних держав, та наголошує 
на тому, що основні принципи інституту омбудсмана, включаючи 
незалежність, об’єктивність, прозорість, справедливість і неупе-
редженість, можуть досягатися за допомогою різних моделей 195.

Отже, визначаючи місце муніципальних омбудсманів в конс-
титуційно-правовому механізмі захисту прав і основних свобод 
людини і громадянина, важливо відмітити, що з точки зору між-
народних правових норм цей інститут належить до національних 
правозахисних інститутів, які передбачені міжнародною систе-
мою захисту прав людини.

З точки зору теорії та практики конституціоналізму, муні-
ципальний омбудсман є спеціальним інститутом, який поєднує 
у своїй діяльності приватний та публічний підходи в системі 
інституційних гарантій реалізації та захисту муніципальних 
прав людини, тобто є одночасно публічно-правовим та інститу-
том громадянського суспільства, що представляє собою додат-
ковий інститут правового захисту громадян від неналежного 
адміністрування та неправомірних дій органів управління міс-
цевої адміністрації. На думку В. О. Фадєєвої, поява таких інститу-
тів є результатом еволюції національних інститутів, що сприя-
ють захисту прав людини, які «мають тенденцію до розширення 
їх компетенції і зміщення акцентів від постфактум реагування 

194 Принципы защиты и укрепления института омбудсмена 
(«Венецианские принципы»). Приняты Венецианской комиссией на 118-й пле-
нарной сессии (г. Венеция, 15–16 марта 2019 г.). CDL-AD(2019)005.  
URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)005-rus

195 Там же.
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на порушення прав людини до превентивних форм і методів пра-
возахисної діяльності» 196.

Визначаючи місце муніципального омбудсмана в конститу-
ційній системі захисту прав і свобод людини і громадянина необ-
хідно також звернути увагу на його взаємодію з органами влади 
та місцевого самоврядування та іншими структурними елемен-
тами правозахисного механізму. Важливо підкреслити, що здійс-
нення муніципальним омбудсманом діяльності щодо захисту прав 
людини неможливе без узгодженої роботи всіх структурних еле-
ментів такого механізму. Тобто, як слушно відмічає Н. Ф. Лукашова, 
омбудсман не може діяти відокремлено від інших органів влади, 
для найбільш ефективної реалізації своїх повноважень по від-
новленню порушених прав громадян йому необхідно виконувати 
покладені на нього функції спільно з державними, громадськими 
та іншими структурами 197.

Однак, у питаннях взаємодії омбудсманів з іншими структу-
рами державної та муніципальної влади, правозахисними орга-
нами та громадськими організаціями виникає багато питань 
та суперечностей, хоча «саме від підвищення якості такої взаємодії 
залежить рівень забезпеченості та захищеності прав людини» 198.

У взаємовідносинах муніципального омбудсмана з органами 
місцевого самоврядування, з урахуванням того, що органи місце-
вого самоврядування мають чималі повноваження в галузі забез-
печення та захисту соціальних, трудових та інших конституційних 
прав громадян, великого значення набуває використання омбудс-
маном всього правозахисного потенціалу місцевої влади та різних 

196 Фадеева В. А. Конституционно-правовой статус Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей : дисс. ... 
канд. юрид. наук. 12.00.02. Саратовский нац. исследоватеьский гос. ун-тет 
им. Н. Г. Чернышевского. Саратов, 2016. С. 77–78.

197 Лукашова Н. Ф. Взаимодействие уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации с органами государственной власти и другими 
структурами в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: конституци-
онно-правовой аспект : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Саратовский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Саратов, 2011. С. 4.

198 Там же.
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форм взаємодії з органами місцевого самоврядування з метою 
захисту прав і свобод громадян. Основним напрямом такої взає-
модії є, передусім, відновлення порушених прав людини і грома-
дянина, що виявляється шляхом розгляду звернень та скарг жите-
лів громади на рішення, дію (бездіяльність) органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб. При цьому органи місцевого 
самоврядування повинні активно взаємодіяти з муніципальним 
омбудсманом, надавати йому всю необхідну для розгляду скарги 
інформацію, документи і матеріали, не перешкоджати у доступі 
до всіх адміністративних органів тощо. Крім того, формою взаємо-
дії є узагальнення на основі отриманих звернень громадян чи про-
ведених розслідувань за власною ініціативою фактів неналежної 
практики та внесення омбудсманом пропозицій і рекомендацій 
щодо вдосконалення діяльності та правових актів органів місце-
вого самоврядування, які стосуються дотримання прав людини.

Визначаючи характер взаємовідносин та взаємодії (інтерак-
тивності) муніципальних омбудсманів з іншими правоохорон-
ними та правозахисними органами, слід зазначити, що інститути 
омбудсмана не протистоять державним органам, а конструктивно 
з ними співпрацюють на основі взаємодопомоги та взаємному 
інформуванні по окремих питаннях діяльності, зберігаючи при 
цьому незалежність та самостійність кожного з інститутів.

Як вже зазначалося, вони є допоміжними органами у системі 
захисту прав людини і громадянина і контролю за діяльністю 
державних органів та органів місцевого самоврядування у їх взає-
мовідносинах з громадянами. Омбудсман є субсидіарним засо-
бом захисту порушених прав, маючи, так би мовити, «залишкову» 
компетенцію по відношенню до компетенції судових засобів пра-
вового захисту, він заповнює прогалини у юридичному контролі 
за виконавчою владою. Крім того, механізм взаємодії передбачає 
активне залучення у роботі омбудсманів кваліфікованих спеціа-
лістів, які наділені необхідними знаннями, представників пра-
возахисних організацій, громадських діячів, науковців тощо. 
Тобто, заснування інституту муніципального омбудсмана як суб-
сидіарного правозахисного органу на рівні місцевого самовряду-
вання «стає однією з інституційних форм прояву консенсусу між 
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державними і місцевими владами в процесі удосконалення поза-
судової системи захисту прав людини» 199.

Аналізуючи характер взаємовідносин омбудсманів і судової 
влади, Дин М. Готтерер, консультант ПРООН по омбудсманам, 
колишній регіональний директор офісу Анкориджа омбудсмана 
штату Аляска, екс-президент Асоціації омбудсманів США, зазна-
чає, що відносини між судовою гілкою влади та омбудсманами 
продовжують ставити запитання і викликають проблеми, особ-
ливо в країнах, де відбуваються реформи судової системи, і служби 
омбудсманів стають партнерами у справі розширення незалеж-
ності судової влади, що судові органи і омбудсмани повинні віді-
гравати важливу роль у справі захисту прав людини і створення 
культури верховенства права, оскільки принцип верховенства 
права допомагає оберігати країну від примх окремих лідерів, від 
накалювання політичних пристрастей, а суди, які є формальними 
провідниками принципу верховенства права, та омбудсмани сто-
ять на сторожі дотримання даного принципу і відстоюють засто-
сування належних процедур та механізмів 200.

Готтерер відзначає, що у проведеному ним для Міжнародного 
інституту омбудсманів дослідженні по вивченню більш 
як 130 законів різних країн світу про створення служби омбудс-
манів, та розглядаючи ці закони з точки зору відносин між судо-
вими системами та омбудсманами, він прийшов до висновку, що: 
омбудсмани є важливими союзниками судів, оскільки можуть 
допомогти виявити проблеми захисту прав людини і сприяти під-
вищенню ефективності системи відправлення правосуддя; пов-
новаження омбудсмана по відношенню до судової гілки влади 
можуть бути лише такими, що не зачіпають незалежність суддів 
та їх неупередженість при винесенні судових рішень; втручання 

199 Чуксина В. В. Государственные специализированные органы по содейст-
вию правам человека и их защите (сравнительно-правовое исследование) : авто-
реф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского. Омск, 2016. С. 35.

200 Готтерер Дин М. Омбудсманы и судебная ветвь власти. Омбудсманы мира. 
Сборник статей / Отв. ред. С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон миллий 
энциклопедияси», 2006. С. 258–266.



91

Служби захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування  
(інститут муніципального омбудсмана): досвід компаративного аналізу

омбудсмана, коли воно дозволено законом, у конкретну справу, 
яка розглядається судом, повинно відбуватися з повагою до пов-
ної незалежності суду, але може бути направлене на процедурні 
аспекти ведення окремих справ; в інших випадках омбудсман 
може, в рамках своїх загальних повноважень, висловлювати думку 
про функціонування судової системи. Омбудсмани, які дотриму-
ються цих правил, допомагають розвитку і захисту прав людини 
і верховенства права в своїх країнах 201.

Про позитивний досвід взаємодії судів та омбудсманів відміча-
лося також у виступі на 2-му Міжнародному круглому столі омбудс-
манів країн Європи і СНД в Баку, 21–23 листопада 2003 р. Клер Льюіс, 
омбудсмана провінції Онтаріо (Канада), Президента Міжнародного 
Інституту Омбудсмана (2000–2004 рр.), яка, наголошуючи на важ-
ливості прямої співпраці між омбудсманами та судовою системою, 
зазначила, зокрема, що суди вважають законодавство, яке регулює 
правовий статус омбудсманів, як парадигму правозастосувального 
законодавства, створену для надання готового і недорогого право-
суддя для окремих осіб, і визнають, що омбудсмани мають більше 
позитивного впливу на бюрократичний стиль поведінки 202.

К. Льюіс також зазначила, що необхідність поваги урядами 
фундаментальних прав і свобод фізичних осіб є незаперечна і пер-
шорядна, і в тих країнах, де вони порушуються, і установи омбудс-
манів, і судова система повинні ретельно працювати для того, 
аби забезпечити дотримання цих прав і свобод різними гілками 
влади. Ця заява є закликом до співробітництва між омбудсманом 
і судовою системою в країнах, які знаходяться в процесі переходу 
до повної демократії 203.

201 Готтерер Дин М. Омбудсманы и судебная ветвь власти. Омбудсманы мира. 
Сборник статей / Отв. ред. С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон миллий 
энциклопедияси», 2006. С. 258–266.

202 Льюис К. Роль сотрудничества Омбудсмана с судебной системой в вопросе 
защиты прав человека: перспектива Канады. Виступ на II міжнародному круг-
лому столі омбудсманів країн Європи і СНД в Баку, 21–23 листопада 2003 р. / 
В кн. Омбудсманы мира. Сборник статей / Отв. ред. С. Ш. Рашидова. Ташкент : 
Изд-во «Узбекистон миллий энциклопедияси». 2006. С. 240–241.

203 Там же.
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Таким чином, інститут омбудсмана, як і судова система, покли-
кані захищати права громадянина від свавілля органів і посадових 
осіб публічної адміністрації, і вони обидва необхідні в демокра-
тичному суспільстві. Проблема можливого перетину компетенції 
судів і омбудсмана, на думку Н. Ф. Лукашової, повинна вирішува-
тися самим громадянином, який самостійно вибирає підходящий 
йому засіб правового захисту 204.

Слід зазначити, що в багатьох країнах при вирішенні питання 
про доцільність запровадження інституту омбудсмана висловлю-
валися певні побоювання можливого перетинання повноважень 
та сфери компетенції омбудсманів та суду, прокуратури, органів 
адміністративної юстиції, однак вони не знайшли свого підтвер-
дження на практиці. Співпраця і взаємодія омбудсманів із судо-
вими та іншими правозахисними та правоохоронними органами 
не регулюється, як правило, чітко визначеними правилами і пере-
важно складаються ситуативно. Однак, основні принципи пере-
тинання омбудсмана з іншими засобами правового захисту зво-
дяться до того, що пріоритетним способом правозабезпечення 
виступає судовий контроль, омбудсман, як я вже зазначалося, роз-
глядає скарги, за умови вичерпання громадянами інших засобів 
правового захисту.

Активізувати діяльність та взаємовідносини судових і позасудо-
вих механізмів правового захисту, державних і недержавних органі-
зацій, посилити координацію діяльності парламентського та інших 
видів омбудсманів, державних органів, до компетенції яких відне-
сені питання захисту прав і свобод людини і громадянина можна 
за допомогою спеціального Положення про координацію діяль-
ності щодо захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Існує також думка, що для вирішення проблеми взаємодії 
омбудсманів із зазначеними структурами найбільш придатною 

204 Лукашова Н. Ф. Взаимодействие уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации с органами государственной власти и другими 
структурами в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: конституци-
онно-правовой аспект : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Саратовский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Саратов. 2011. С. 9.
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і ефективною з точки зору практичної реалізації є здійснення 
такої взаємодії на основі укладання двосторонніх угод (догово-
рів, меморандумів) про співробітництво, інформаційний обмін 
тощо. Суб’єкти таких угод на добровільних засадах передбачають 
об’єднання зусиль щодо забезпечення і дотримання прав і сво-
бод людини, посилення інформаційної взаємодії, вдосконалення 
законодавства в різних сферах. У рамках угод можливе прове-
дення спільних перевірок за фактами порушень прав і свобод 
громадян, вжиття заходів дисциплінарного характеру до винних 
посадових осіб тощо 205.

Слушною також є думка, що основними напрямками взаємо-
дії омбудсманів з іншими правозахисними інститутами можуть 
бути: методичне співробітництво у сфері виявлення типових 
порушень прав і свобод людини, проблем та умов, які виклика-
ють дані порушення, вироблення методик поновлення поруше-
них прав; створення єдиної бази про результати розслідування 
скарг та проведення перевірок омбудсманами, рекомендацій 
щодо удосконалення законодавства та правозастосувальної прак-
тики, що надасть можливість налагодження взаємоінформації 
між омбудсманами та забезпечити доступ громадянам до інфор-
мації про діяльність омбудсманів; співробітництво з омбудсма-
нами зарубіжних країн та міжнародними правозахисними органі-
заціями при проведенні спільних освітніх програм у галузі прав 
людини та обміну позитивним досвідом діяльності тощо 206.

Що стосується механізму взаємодії регіональних, муніципаль-
них, спеціалізованих омбудсманів та парламентських омбудсманів 
«загальної компетенції», то, як правильно зазначає А. Хіль Роблес, 

205 Лукашова Н. Ф. Взаимодействие уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации с органами государственной власти и другими 
структурами в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: конституци-
онно-правовой аспект : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Саратовский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Саратов. 2011. С. 9.

206 Вершинина И. Ф. Институт Уполномоченного по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации: конституционно-правовое исследование : автореф. 
дисс. канд. юрид. наук. 12.00.02. Москва. 2009. С. 110.
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що, хоча дані інститути і не пов’язані відносинами організацій-
ного підпорядкування та не знаходяться в субординаційних відно-
синах, однак це не означає, що вони не повинні співпрацювати 207.

Всі інститути омбудсманів є елементами єдиного меха-
нізму захисту прав людини і мають принципову єдність мети 
та завдань, а також схожість у принципах організації та направ-
леннях своєї діяльності. Діяльність муніципальних омбудсманів 
дозволить певною мірою розвантажити парламентського омбудс-
мана «загальної компетенції», що в свою чергу може прискорити 
розгляд скарг від громадян, які отримують можливість вирішити 
спірні питання та проблему, яка виникла, на місцях.

Отже, специфіка муніципального омбудсмана полягає саме 
в тому, що він забезпечує нормальне функціонування інших орга-
нів влади та місцевого самоврядування з точки зору дотримання 
прав і свобод людини і громадянина, сприяє усуненню виявле-
них порушень прав людини з боку владних структур, вдоскона-
ленню адміністративної практики та надання публічно-адмініст-
ративних послуг, оптимізації нормотворчості органів місцевого 
самоврядування в галузі забезпечення та захисту прав і свобод 
людини і громадянина.

Таким чином місце і роль муніципальних омбудсманів у меха-
нізмі забезпечення захисту прав людини полягає в тому, що даний 
інститут знаходиться між територіальною громадою та в цілому 
громадянським суспільством і публічною владою, оскільки, 
з одного боку, його, як правило, призначають органи публічної 
влади, а, з іншого – він є представником інтересів територіальної 
громади та громадянського суспільства, покликаним реагувати 
на порушення прав людини з боку державних структур і посадо-
вих осіб та застосовувати надані йому тими ж органами місцевої 
влади заходи впливу, що дає підстави говорити про дуалістичний 
характер правової природи цього інституту.

207 Хиль Роблес Альваро. Парламентский контроль за администрацией (инсти-
тут омбудсмана). Москва : Ad Marginem. 1997. С. 81–82.
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
МУНІЦИПАЛЬНИХ ОМБУДСМАНІВ

2.1 Поняття муніципального омбудсмана

Правова природа муніципального омбудсмана нерозривно 
пов’язана із трансформацією та модифікацією традиційної моделі 
парламентського омбудсмана, розповсюдження якого і країнах 
світу відбувалося у рамках рецепції у конституційному праві, під 
якою у сучасній юридичній доктрині розуміють «конституційно- 
правовий феномен і процес міждержавної політико-право-
вої взаємодії, який має кростемпоральний характер та полягає 
у можливості чи необхідності сприйняття, впровадження і засво-
єння зарубіжного конституційно-правового матеріалу або міжна-
родно-правової норми національною системою конституційного 
права з метою її модернізації та розвитку» 208.

Щодо предмету монографічного дослідження зазначимо, 
що у даному випадку рецепція спрямована на модернізацію муні-
ципально-правових відносин та системи місцевого самовряду-
вання, особливо в контексті інноваційних тенденцій розвитку 
інституційно-системних механізмів сприйняття новітніх пра-
вових ідей, принципів, норм із поступовим їх впровадженням, 
що базується на використанні нових науково-технічних вина-
ходів в процесі підвищення ефективності функціонування окре-
мих муніципально-правових інститутів (у тому числі й інституту 
муніципального омбудсмана як інноваційної форми правозахис-
ної діяльності у місцевому самоврядуванні – О. Б., Л. Г.) 209.

208 Верлос Н. В. Рецепція у конституційному праві України : автореф. дис. 
на здобуття наукового ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне 
право; муніципальне право». Київ, 2021. С. 15.

209 Детально про це див.: Верлос Н. В. Рецепція у муніципальному праві. Право 
України, 2020. № 10. С. 110–122; Верлос Н. В. Рецепція інноваційних форм муніци-
пальної демократії в Україні. Муніципальна реформа в контексті євроінтегра
ції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : зб. тез доп. 
ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 грудня 2020 р.) / за заг. ред. 
О. В. Слобожана та В. В. Кравченка. Київ : АПСВТ, 2020. С. 109–114.
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Насамперед рецепція конституційних інститутів стає особливо 
актуальною в умовах наближення і гармонізації систем права 
та уніфікації права окремих держав, наприклад, Європейського 
Союзу, чи модернізації права, «як процесу запозичення і впрова-
дження правових цінностей іноземного походження» 210, безпосе-
редньо обумовленого поширенням концепції правової держави 
і популяризації ідеї прав людини. Як правове явище, рецепція 
є найбільш затребуваним, особливо для сучасності, інструмен-
том модернізації права. Рецепція будь-якого інституту, на думку 
Н. В. Верлос, відбувається у умовах його «вбудовування» у правову 
систему країни-реципієнта, а тому він може набувати особливих 
специфічних ознак чим сприяти формуванню якісно оновленої 
моделі, його подальшого розвитку, видозміни та диференціації 211.

Оскільки термін «рецепція» означає процес запозичення 
і засвоєння будь-яким суспільством елементів культури іншого 
суспільства, І. М. Ситар в цьому аспекті використовує поняття 
«правової акультурації» як довготривалого, синергетичного 
та об’єктивного процесу правової взаємодії правових культур 
і правових систем 212, і, посилаючись на Ю. М. Оборотова, зазначає, 
що «під правовою акультурацією необхідно розуміти засвоєння 
і використання правових цінностей, норм, інститутів, процедур, 
рішень, форм і видів діяльності інших правових культур, правових 
систем, правових сімей. Оскільки сучасний світ не може існувати 
в умовах замкненості правових культур, відбувається свого роду 
циркуляція у суспільній свідомості різноманітних ідей, світогляд-
них і ціннісних установок» 213.

210 Левенець А. В. Муніципально-правовий статус іноземців в Україні : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна. Харків, 2017. С. 5.

211 Верлос Н. В. Проблеми рецепції інституту омбудсмана як форми захисту 
конституційних прав людини. Запорізькі правові читання : матеріали Щорічної 
міжнародної науковопрактичної конференції, м. Запоріжжя, 18 травня 2018 року / 
за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. С. 16–19.

212 Ситар І. М. Акультурація у праві (теоретичні, культурологічні та антропо-
логічні аспекти). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 
Юридичні науки, 2014. № 801. С. 164–169.

213 Там само.
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Як правило, юридична акультурація сприяє модернізації 
права країни-реципієнта, право збагачується новими принци-
пами і юридичними конструкціями. За словами А. Ю. Сунгурова, 
«правові системи всіх країн не існують ізольовано, а взає-
модіють одна з одною, ведуть постійний культурний діалог. 
Правова культура окремих країн піддається постійному «бом-
бардуванню» з боку потрапляючих в неї, як, «метеоритний 
дощ», випадкових фрагментів інших правових культур, юри-
дичних текстів, процедур і правових конструкцій. Позитивна 
сторона такого «бомбардування» полягає в тому, що воно доз-
воляє оцінити власний досвід правового життя, віднайти «дзер-
кало» для його розгляду, можливість розвивати, удосконалю-
вати окремі елементи своєї правової системи, наповнюючи їх 
новими смислами» 214.

Звернення до досвіду зарубіжних країн щодо заснування інсти-
туту омбудсмана, широке визнання і поширення в практиці дер-
жавного будівництва більшості цивілізованих країн світу свідчить 
про прагнення цих країн до побудови правової, демократичної 
і соціальної держави.

В процесі рецепції, під впливом «форми правління, форми дер-
жавного устрою, національної правової системи, конституційних 
звичаїв, історичних традицій та менталітету народу ... омбудсма-
нівська ідея розщепилася, набула деталізації для кожної конк-
ретної держави» 215, що сприяло появі різних оригінальних і уні-
кальних моделей омбудсмана, які, при збереженні основних 
характеристик цього інституту, відрізняються своєю правовою 
формою, функціональною спеціалізацією, сферою компетенції 
та колом повноважень, формами діяльності та реагування, полі-
тико-правовою природою і значенням винесених ним рішень, 
параметрами взаємовідносин з органами влади та іншими 

214 Сунгуров А. Ю. Как возникают политические инновации : «фабрики мысли» 
и другие институты-медиаторы. Москва : Политическая энциклопедия, 2015. 
С. 20–21.

215 Марцеляк О. В. Конституційно-правий статус інституту омбудсмана: сві-
товий досвід та українська модель : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.02. 
Одеська національна юридична академія. Одеса, 2004. С. 7–12.
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правоохоронними та правозахисними інститутами тощо і навіть 
своєю офіційною титульною назвою.

Функціональна рухливість та ефективність, гнучкість та мін-
ливість організаційно-правових форм інституту омбудсмана 
сприяла його поступовому поширенню на регіональний та міс-
цевий рівень, а також проникненню і у сферу приватноправо-
вого регулювання, що свідчить про зростання ролі і значення 
цього інституту в системі демократичного управління та спри-
яння захисту прав і законних інтересів людини та довіри до нього 
з боку суспільства і окремих громадян як до дієвого, об’єктив-
ного і неупередженого способу вирішення скарг в їх відносинах 
з публічною владою.

Варто відзначити, що на відміну від широко розроблених між-
народних стандартів організації та діяльності інститутів з прав 
людини, які стали не тільки результатом діяльності міжнарод-
них організацій, а й відповідних наукових досліджень в галузі 
прав і свобод людини, спроби наукового обґрунтування необ-
хідності визначення єдиного міжнародно-правового статусу 
та поняття омбудсмана, які почалися ще в середині ХХ століття, 
тривають і до нині 216.

До сих пір вчені намагаються виявити єдине поняття «омбудс-
ман». Можливо, як вважає Д. Мшецян, створення згодом фунда-
ментального, в рамках науки конституційного та міжнародного 
права, вчення про інститут омбудсмана стане подальшою умовою 
вдосконалення міжнародних стандартів цієї інституції, але сьо-
годні погляди вчених різних країн на визначення поняття та пра-
вового статусу омбудсмана розрізняються, оскільки політична, 
правова системи кожної країни має свою специфіку 217.

Стосовно терміну «омбудсман» існують декілька етимоло-
гічних версій. Більшість дослідників інституту омбудсмана вва-
жає, що він має скандинавське походження, оскільки вперше був 

216 Мшецян Д. А. Проблемы и пути совершенствования деятельности инсти-
тута Уполномоченного по правам человека в РФ. Молодой ученый, 2014. № 11. 
С. 265–268.

217 Там же.
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заснований у Швеції, і що слово «омбудсман» походить від серед-
ньовічного шведського слова «umbud» та в первинному значенні 
перекладається як «представник інтересів», «повірений», «дові-
рена особа», тобто особа, яка уповноважена іншими суб’єктами 
діяти від їх імені та служити їхнім інтересам 218.

Але деякими вченими висуваються припущення, що поняття 
«омбудсман» походить від подібних інститутів інших соціально- 
культурних формацій, ніж скандинавська, і що коріння цього 
інституту сягає більш ранніх епох і цивілізацій. Так, В. В. Бойцова 
стверджує, що термін має німецьке походження, і його коріння 
сягають раннього періоду життя німецьких племен, а омбудсма-
ном, на її думку, називалася особа, яка обиралася для збору від 
імені потерпілої сторони грошової пені (віри) зі злочинців, які 
вчинили вбивство 219.

Висуваються також гіпотези, що прототипами «омбудсмана» 
були: єгипетські «візири», які функціонували за багато століть 
до нашої ери і були «вухами і очима» фараона 220; «ефори» Спарти 
VI століття до нашої ери, які обиралися народом і мали величезну 
владу, відповідали за фінансові справи держави, цивільну судову 
систему (окрім питань сім’ї та спадщини), здійснювали нагляд 
за діяльністю посадових осіб та мали право на їх звільнення 221; пле-
бейські магістратури стародавнього Риму, до складу яких входили 

218 Benny Y. T. Tai (Associate Professor, Faculty of Law, University of Hong 
Kong). Models of Ombudsman and Human Rights Protection. International 
Journal of Politics and Good Governance. Volume 1, No. 1.3. Quarter III 2010.  
URL: http://onlineresearchjournals.com/ijopagg/art/54.pdf

219 Бойцова В. В. Институт омбудсмана по правам человека: проблемы фор-
мирования и развития в западных демократиях и России. Права ребенка. 
Институт Уполномоченного по правам ребёнка в Российской Федерации: опыт, 
проблемы, теоретические модели, нормативноправовая база / Под общ. и науч. 
ред. Г. Н. Кареловой. Сост.: Г. П. Буданова, Л. В. Кузнецова, Е. И. Куприянова, 
А. Я. Хорец. Москва : Благотворительный фонд «Альтернативное образование»,  
2001. С. 81–103.

220 Banaszak N. Rzecznik Praw Obywatelskich wobec administracji samorządu 
terytorialnego. Seria: e-Monografie. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 2013. S. 20.

221 Ibid. S. 21.
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трибуни, що захищали інтереси плебсу, та плебейські едили, які 
розглядали суперечки на ринках 222; Громадянський Захисник 
міського муніципалітету Римської Іспанії в період Вестготов 
V–VII століть, який був одним із членів міської влади, дії якої пови-
нен був контролювати, часто виконував обов’язки судді у справах 
бідних 223; створений у 634–644 роках халіфом Омаром інститут 
«Мухтасіба» (Muhtasib), який повинен був виступати на захист 
справедливості та охорони громадської моралі, а пізніше, в епоху 
Аббасидів, «Діван аль Мазалім» (Diwan al Mazalim), установа, яка 
повинна була розглядати скарги громадян на діяльність держав-
них службовців 224.

Професор А. Ш. Жузжоній, завідувач кафедри Ташкентського 
Ісламського університету, стверджує, що саме посада «мухта-
сіба» надихнула короля Швеції Карла ХІІ, котрий, після поразки 
у війні з Росією в 1709 році прибув у Туреччину і мав можливість 
ознайомитись з діяльністю та функціями мухтасіба, на засну-
вання після повернення у Швецію посади «омбудсмана» 225. 
За словами А. Ш. Жузжонія, «мухтасібство» (синонімами є «ехті-
соб» чи «хіба») в ісламській державі виникли з середини сьомого 
століття і їх установи виконували функції більш широкі, ніж 
«омбудсман». Але обов’язки «мухтасіба» чи «ехтісоба» викону-
валися в різних країнах ісламу різними методами в залежності 
від звичаїв та способу життя. Вчений відмічає також, що і до нині 
багато хто в мусульманських державах продовжують називати 

222 Лохматов Е. А. Генезис и эволюция института Омбудсмена в Швеции. 
Государство и право: теория и практика : Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 4 / отв. ред. 
В. П. Прокопьев. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. C. 45–55.

223 Фернандес-Турегано К. П. История возникновения от Гражданского 
Защитника до Защитника Народа. Омбудсманы мира. Сборник статей / Отв. ред. 
С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон миллий энциклопедияси», 2006. 
С. 19–20.

224 Жузжоний А. Ш. История становлення института омбудсмана. Омбудсманы 
мира. Сборник статей / Отв. ред. С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон 
миллий энциклопедияси», 2006. С. 11–19. 383 с.

225 Там же.
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омбудсмана «мухтасібом» 226. Завершуючи, А. Ш. Жузжоній пате-
тично заявляє, що «народ Узбекистану є гордий тим, що інсти-
тут Омбудсмана виник в надрах східної цивілізації і ісламського 
права, отримав подальший розвиток в рамках європейської юри-
спруденції й парламентаризму, став невід’ємною частиною світо-
вої правової культури» 227.

Такий підхід, на думку С. Ю. Артем’єва, є «спрощенням, яке ста-
вить в один ряд держави стародавнього, грецького, римського, 
середньовічного і сучасного типів. У той час як інститут омбудс-
мана є породження конкретного історичного періоду і конк-
ретного типу держави (правої демократичної держави, основи 
конституційного ладу якої базуються на ідеології лібералізму). 
Виведення зазначених вище «родоводів» інституту омбудсмана 
є результатом ідеалізації служби, і як наслідок, розгляду її у від-
риві від інших органів, що здійснюють контрольно-наглядові 
функції держави. Термін «омбудсман» є часткою по відношенню 
до терміну «контрольно-наглядові органи держави» 228.

Схожу думку висловлює й А. В. Логінов, котрий відмічає, 
що «не дивлячись на ряд доказів, які наводяться прихильниками 
цієї теорії – на сьогоднішній день неможливо бути повністю впев-
неними в її правдивості», очевидно, на думку автора, що «інсти-
тут омбудсмана має глибоке історичне коріння і знаходить ана-
логи практично у всіх стародавніх цивілізаціях. Логічно було б 
припустити, що на формування інституту омбудсмана в Швеції 
вплинули правові традиції античних держав (в першу чергу 
Греції та Рима)» 229. Схожу думку висловлює й Є. А. Лохматов, який  

226 Жузжоний А. Ш. История становлення института омбудсмана. Омбудсманы 
мира. Сборник статей / Отв. ред. С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон 
миллий энциклопедияси», 2006. С. 11–19. 383 с.

227 Там же.
228 Артемьев С. Ю. Институт омбудсмана в системе разделения властей. 

Вестник Полоцкого государсвенного университета. Серия D. Конституционное 
право, 2006. № 2. С. 128–132.

229 Логинов А. В. Шведская и ближневосточная теории о происхождении 
института омбудсмена. International Law Journal, 2019. Том 2. № 3. С. 117–124.  
URL: http://ilj-journal.ru/wp-content/uploads/2020/02/loginov-2.pdf
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зазначає, що такий пошук аналогів чи прототипів інституту 
омбудсмана є спірним, хоча і цікавим, і що всі «попередники» 
служби омбудсмана не мають достовірно підтвердженого впливу 
(прямого чи опосередкованого) на створення шведського оригі-
налу і слугують лише підтвердженням того, що ідея створення 
служби, яка гарантувала б належний захист населення від непра-
вомірної діяльності чиновників, була популярною у всі часи 230.

Етимологічне коріння слова «ombudsman» має давньосканди-
навське походження – від шведського «umboð» (повноваження, 
доручення, авторитет), норвезького «ombud» (особа, яка звер-
талася з посланням від імені короля до народу), ісландського 
«umboðsmaðr», датського «umbuzman» (помічник) 231.

М. В. Федько, визначаючи особливості семантики і функ-
ціонування одиниць лексико-семантичного поля слова 
«ombudsman», вважає, що воно походить від древнєдатського 
слова «umbuzman» і давньоісландського «umboðsmaðr», утво-
рені від «umboð» («доручення») і позначають людину, що зна-
ходиться при конунгу (верховному правителі) і виконує його 
доручення (konungs umbutzman «наближені конунга») 232. 
За її словами, «перед нами слово-термін, яке не означає верхов-
ного правителя, але використовується для іменування «людей 
конунга» («чиновників»), які володіли певними правами 
і обов’язками. Розглянутий термін використовується до сих пір 
для позначення особи, на яку покладаються функції контролю 
за дотриманням законних прав та інтересів громадян в діяль-
ності органів виконавчої влади та посадових осіб. Слово також 
запозичене в багато мов, наприклад, в англійську (ombudsman) 
і російську (омбудсмен)» 233.

230 Лохматов Е. А. Генезис и эволюция института Омбудсмена в Швеции. 
Государство и право: теория и практика : Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 4 / отв. ред. 
В. П. Прокопьев. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. C. 45–55.

231 Федько М. В. Лексика верховной власти в готском и древнескандинавских 
языках : дисс. ... канд. филолог. наук. 10.02.04. Москва, 2018. С. 70.

232 Там же.
233 Там же. С. 108–109.
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Основні труднощі перекладу іншомовних юридичних термінів 
пов’язані з проблемами передачі суті терміну, який переклада-
ється, в зв’язку з відсутністю в правовій системі мови перекладу 
аналогічних понять. Однією з вимог, що пред’являються до тер-
міну, є однозначність і незалежність від контексту. Але юридичні 
терміни характеризуються багатозначністю, а також контексту-
альною обумовленістю, що значно ускладнює переклад.

Так, в англомовних країнах, при перекладі терміну, диску-
сійними були і досі залишаються питання щодо використання 
суфіксу «-man» («ombudsman»), який, як відомо, в англійській мові 
означає чоловічій рід. Так, Дональд К. Роват, заслужений профе-
сор політології (Університет Карлтон, Оттава, Канада) у своєму 
есе «Американське викривлення концепції омбудсмана і її вплив 
на Канаду» (American distortion of the ombudsman concept and its 
influence on Canada) відзначав, що популяризація і поширення кон-
цепції омбудсмана у США припала на початок 1970-х років і як раз 
співпала з активізацією феміністського руху. Тому, представники 
фемінізму стверджували, що слово «ombudsman» не було ген-
дерно нейтральним, через що, для того, аби уникнути закінчення 
слова «...чоловік», відбувалися спроби замінити його іншими 
словами, наприклад у множині «ombudspeople», «ombudses», 
чи навіть «ombudsbuddy» або «ombuddy» (омбудсприятель) 234. 
Іншими для забезпечення гендерної рівності висувалися пропо-
зиції замінити цей термін на такі, наприклад, як «ombudsperson», 
«ombuds», «ombud», а у випадку, якщо посаду омбудсмана обіймала 
жінка – то «ombudswoman» 235. Ще інші переконували, що слово 
«ombudsman» має іноземне походження, тому не підлягає змінам.

Як стверджують фахівці з лінгвістики, що спеціалізуються 
на вивченні шведської мови, «у сучасній шведській мові спосте-
рігається тенденція до уніфікації іменників зі значенням особи, 
головним чином, що позначають професійну приналежність, 

234 Donald C. Rowat. The American distortion of the ombudsman concept and its 
influence on Canada. URL: http://www.thefreelibrary.com/The+American+distortion+ 
of+the+ombudsman+concept+and+its+influence+on..-a0163801830

235 Moore Tim. Ombudsman Gender Neutral? Providing research and information 
services to the Northern Ireland Assembly, 2015. Р. 2–3.
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за гендерною ознакою, коли одне і те ж слово використовується 
для вказівки як на чоловіків, так і на жінок», тобто «для позна-
чення професій вживаються в основному гендерно нейтральні 
іменники, зокрема, слова з другим компонентом man, що позна-
чають осіб обох статей» 236.

В шведській мові використання імен особи з компонентом 
«-man» вирішується таким чином: цілий ряд нових соціальних 
ролей жінок беззастережно може позначатися такими іменни-
ками, наприклад: «ombudsman» (омбудсмен, уповноважений), 
«nämndeman» (судовий засідатель), «tjänsteman» (службовець, 
посадова особа). При позначенні професій і посад в ситуаціях, 
що вимагають вказівки на конкретну особу, такі слова зазвичай 
супроводжуються іменами власними, що знімає гендерну про-
блему: «styrman Annika Svensson» (штурман Анніка Свенссон); 
«Barnavårdsman Elsie Blom» (працівник патронажної служби Елсі 
Блум). Стійкість позначення такої соціальної ролі, як «talman» 
(спікер парламенту), пояснюється характерною для Швеції ста-
більністю традиційних політичних інститутів і їх назв. У тих 
випадках, коли роль спікера в шведському риксдагу виконує 
жінка, її традиційне позначення передує титулом ввічливості 
«fru» (пані), есплікується семантичний жіночий рід: «fru talman» 
(пані спікер) 237.

Коментуючи наявні в цій галузі відмінності між шведською 
і іншими мовами, шведська вчена К. Грюнбаум підкреслювала, 
що в Швеції не було таких бурхливих дебатів феміністського 
спрямування, як в Німеччині або Норвегії. «Це дало нам пере-
вагу, яка полягає в тому, що багато колишніх позначень з семан-
тикою чоловічого роду стали вживаними і для жінок. Ми уникли 

236 Жильцова Е. Л. Особенности употребления существительных со значением 
профессиональной и национальной принадлежности в шведском языке. Сборник 
статей по материалам XLVI Международной филологической конференции / 
под. ред.: Г. А. Баева, Н. Г. Мед, Т. И. Петухова, Н. А. Шадрина. Санкт-Петербург : 
Издательство ООО «Издательство ВВМ», 2017. С. 19–27.

237 Чекалина Е. М. Семантический потенциал категории рода в современном 
шведском языке. Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2011. 
№ 6. С. 47–57.
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також і таких, що пропонувалися для інших мов, непрактичних, 
часом безглуздих і смішних рішень, пов’язаних з дотриманням 
справедливості і рівності статей в мові, які самі по собі не усу-
вають несправедливості і нерівності в житті» (мається на увазі, 
наприклад, перелічені вище спроби перейменувати термін 
«ombudsman» на «ombudspeople», «ombudses», «ombudsbuddy» 
або «ombuddy» – О. Б., Л. Г.) 238.

Таким чином, оскільки слово «омбудсман» є традиційним 
політичним інститутом і не є гендерним, він однаково засто-
совується до осіб як чоловічого, так і жіночого роду, які обій-
мають посаду омбудсмана. Тому це слово, як слушно відзна-
чає Н. Алксніт, не вимагає утворення фемінітивів за допомоги 
суфіксу «-ка» (омбудсманка, омбудсменка), чи за аналогією 
з англійським варіантом, на кшталт «бізнесмен-бізнесвумен», 
«омбудсмен-омбудсвумен» 239.

Словникові джерела допускають використання таких варі-
антів тільки з позначкою «розмовна мова». Тому, на нашу думку 
є абсолютно неправильним і некоректним використання такого 
слова як «омбудсманка» в українських засобах масової інформа-
ції (наприклад, «В Україні не закриватимуть ЗМІ, що виходять 
не українською мовою, – «мовна омбудсманка») 240. Якщо необхідно 
підкреслити жіночій рід цієї посадової особи, можливим є вико-
ристання шведського досвіду з додаванням до слова «омбудсман» 
титулу «пані» (пані омбудсман).

О. Д. Агєєв наводить думку представника Міжнародного 
центру демократичних перетворень (International Centre for 

238 Чекалина Е. М. Судьба и статус имен лица женского рода в современном 
шведском языке и обществе. URL: https://www.kunstkamera.ru/files/lib/987-5-
88431-196-1/987-5-88431-196-1_44.pdf

239 Алкснит Н. А. Система словообразования феминитивов в современ-
ном русском языке. Горизонты современной русистики : сборник статей 
Международной научной конференции, посвященной 90летнему юбилею акаде
мика В. Г. Костомарова (30–31 января 2020 г.). Москва : Государственный инсти-
тут русского языка им. А. С. Пушкина. 2020. С. 51–52.

240 В Україні не закриватимуть ЗМІ, що виходять не українською мовою, – 
«мовна омбудсманка». URL: https://lb.ua/society/2019/12/10/444474_ukraine_
zakrivat_smi.html



О. В. Батанов, Л. В. Голяк

106

Democratic Transition (ICDT) професора Угорської Академії наук 
Андрас Л. Паппа, котрий стверджує, що при організації інституту 
омбудсмана краще за все використовувати термінологію і фор-
мулювання, які точно відображають конституційний статус того 
чи іншого інституту, якщо, звичайно, вони не несуть в собі нега-
тивних історичних конотацій або не є неприйнятними з полі-
тичних або інституціональних причин. Тим не менш, на думку 
А. Паппа, назви, які відображають індивідуальні конституційні 
традиції країни (нехай навіть і такі, що виникли в недавньому 
минулому, жодним чином не впливають на ефективність інсти-
туту і його відповідність заявленим завданням 241.

Варто зауважити, що багато хто з вітчизняних дослідни-
ків інституту омбудсмана при перекладі англомовних джерел 
виходить саме з англійського розуміння суфіксу «-man» і пере-
кладають це слово як «омбудсмен», тоді як інші, позицію яких 
ми поділяємо, є прихильниками оригінального звучання цього 
слова – «омбудсман».

Варто також відмітити, що термін «омбудсман» є збірним, родо-
вим поняттям для позначення особливого, відмінного від інших 
правозахисних установ, організаційно-правового інституту, хоча 
і не завжди використовується для позначення відповідної служби 
в офіційній назві різних держав 242. Наприклад, Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини, чи «проведор» (Defensor 
del Pueblo) в іспаномовних країнах, «медіатор» (Mediateur de la 
Republique) у Франції, «Речник громадянських прав» (Rzecznik 
praw Obywatelskich) в Польщі тощо.

Багата термінологія, що позначає омбудсмана, не випад-
кова. Вона визначається різноманітними потребами держав, 

241 Агєєв О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції: 
зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні : дис. ... канд. юрид. 
наук. 12.00.02. Міжрегіональна академія управління персоналом. Київ, 2017; 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2017. С. 33.

242 Сунгуров А. Ю. Сравнительный анализ института омбудсмана. Развитие 
института Уполномоченного по правам человека в российских регионах. Том 2. 
Региональный омбудсман / Под редакцией А. Ю. Сунгурова. Приложение к жур-
налу «Северная Пальмира». СПб., 1999. С. 147.
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рівнем їх розвитку, стану економіки, і рядом інших факто-
рів, які безпосередньо впливають на роль і значення інсти-
туту омбудсмана в даній державі. Але базовим джерелом 
формування і функціонування інституту омбудсмана (упов-
новаженого), є відповідний рівень розвитку демократії і пра-
вової культури в країні 243. Потрібно зазначити, що незважа-
ючи на безліч різних назв, в цілому він зберіг своє початкове 
найменування – омбудсман.

Неоднозначними є й підходи до визначення поняття інсти-
туту омбудсмана, в тому числі й до поняття інституту муні-
ципального омбудсмана. Н. В. Верлос, наводить приклади 
визначення різними авторами поняття омбудсмана, зокрема, 
Д. Ровата, котрий визначає омбудсмана як «незалежного 
і неупередженого функціонера законодавчого органу, котрий 
здійснює контроль за діяльністю державних органів, розглядає 
скарги громадян у зв’язку з адміністративним свавіллям і неза-
довільним управлінням», П. Шляхтуна, що розуміє під понят-
тям «омбудсман» спеціально обрану чи призначену посадову 
особу для контролю за дотриманням прав людини і громадя-
нина органами влади, передусім органами державної виконав-
чої влади, та деякі інші 244. При цьому дослідниця слушно від-
значає, що у конституційній доктрині не існує єдності думок 
щодо визначення поняття омбудсмана 245.

Б. С. Галяутдинов, досліджуючи міжнародний рівень інституту 
омбудсмана, відмічає, що він розуміється як служба, передбачена 
конституцією або актом законодавчої влади і очолювана неза-
лежною державною посадовою особою високого рангу, яка відпо-
відальна перед законодавчою владою, отримує скарги від потер-
пілих осіб на державні органи, службовців або діє на свій розсуд 

243 Степанян М. Л. Институт финансового уполномоченного в Российской 
Федерации и зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ : дисс. ... канд. 
юрид. наук. 12.00.03. Ереван, 2017. С. 25. 195 с.

244 Верлос Н. В. Омбудсман в механізмі захисту прав людини в Україні: 
пошук ефективної моделі в контексті запозичення зарубіжного досвіду. Вісник 
Запорізького національного університету, 2018. № 2. С. 23–32.

245 Там само. С. 24.
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і уповноважена проводити розслідування, рекомендувати коригу-
вальні дії і представляти доповіді 246.

Н. Ю. Хаманєва, вважає, що «у державно-правовому сенсі 
омбудсман розуміється як гідна довіри незалежна особа, уповно-
важена парламентом на охорону прав окремих громадян і опосе-
редкований парламентський контроль в формі широкого нагляду 
за всіма державними органами і посадовими особами, але без 
права зміни прийнятих ними рішень» 247. Авторка також зазначає, 
що спеціалізація омбудсманів здійснювалася не тільки за сферами 
діяльності, а й за територією, що знаходиться під їх юрисдикцією, 
тобто, введення цього органу можливе не тільки на загальнона-
ціональному рівні, а й на рівні окремих адміністративно-терито-
ріальних одиниць 248.

Р. С. Аскеров, посилаючись на Л. Фрідмана, вважає, що «омбудс-
ман – це чиновник, який є незалежним і неупередженим, який 
вислуховує скарги від службовців та інших і намагається в них 
розібратися», а також визначає омбудсмана як «незалежний, пер-
соніфікований орган, що володіє високим авторитетом, покли-
каний розглядати скарги на зловживання бюрократичного апа-
рату при відсутності владних повноважень, використовуючи 
силу переконання, надання справі гласності, дачі рекоменда-
цій, заснованих на правових нормах, нормах моралі та ідеалів 
справедливості» 249.

Оригінальною є думка колишнього національного Омбудсмана 
Нідерландів та Президента Міжнародного інституту Омбудсманів 

246 Галяутдинов Б. С. Правовая природа института уполномоченного по пра-
вам человека (омбудсмена) в Российской Федерации. Вестник Пензенского госу-
дарственного университета. – 2014. – № 2 (6). – C. 40–47.

247 Хаманева Н. Ю. Институт Уполномоченного по правам ребенка: проб-
лемы развития и совершенствования. Труды Института государства и права 
Российской академии наук, 2012. № 5. С. 100, 96–109. URL: http://www.igpran.ru/
trudy/vypuski/2012/2012-5/96-109.pdf

248 Там же. С. 100.
249 Аскеров Р. С. История формирования и сущность института уполномочен-

ного по правам человека (омбудсмена). «Nəqliyyathüququ», 2012. № 1. S. 167–176. 
URL: http://www.elibrary.az/docs/JURNAL/jrn2012_278.pdf
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Мартіна Остінга, котрий вважає, що «омбудсман – громадська 
посада, завдання якої полягає в вивченні поведінки держав-
них організацій й їх персоналу при виконанні ними обов’яз-
ків стосовно членів суспільства та винесенні суджень про їх дії. 
Дослідження і можливе втручання Омбудсмана націлені, в окре-
мих випадках, на допомогу у вирішенні проблем у взаємовідно-
синах між громадянами та органами державної влади. В рамках 
наступного контролю його аналіз та можливі рекомендації част-
ково націлені на попередження виникнення подібних випадків 
у майбутньому» 250.

В наукових джерелах «омбудсман» визначається також як: 
«інститут, що сприяє здійсненню та гарантуванню прав і свобод 
людини, здійснюючи заходи для поновлення порушених діями 
установ прав, створення умов для їх безперешкодної реалізації 
та припинення порушень» 251, «персоніфікований (індивідуаль-
ний), неформальний, деполітизований, субсидіарний інститут 
громадянського суспільства і держави, що не володіє адміністра-
тивними, імперативними повноваженнями, що використовує 
думки, рекомендації, доповіді парламенту і надає морально-сти-
мулюючий вплив на адміністративні органи в силу високого 
особистого авторитету, гарантувати право громадян на хороше 
управління» 252, «незалежна та неупереджена структура, що відпо-
відає за підтримку та вдосконалення якості громадського управ-
ління, куди громадяни можуть з упевненістю направляти свої 

250 Остинг М. Защита целостности и независимости института Омбудсмана: 
глобальне перспективы. Омбудсманы мира. Сборник статей / Отв. ред. 
С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон миллий энциклопедияси», 2006. 
С. 49–71, 50.383 с.

251 Сунгуров А. Ю. Омбудсман и другие государственные институты 
защиты прав человека / Приложение к журналу «Северная Пальмира». Санкт-
Петербургский гуманитарно-политологический центр «Стратегия». СПб. : Норма, 
2004. С. 23–54.

252 Бойцова В. В. Правовой институт омбудсмена в системе взаимодейст-
вия государства и гражданского общества : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. 
12.00.02 Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. Москва, 1995. 40 с.
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скарги, і яка діє як посередник у відносинах з владою» 253, «спе-
ціально призначена або обирана незалежна посадова особа, яка 
виступає посередником в адміністративних спорах, контролює 
дотримання прав людини адміністративними органами і упов-
новажена в цих цілях проводити розслідування, рекомендувати 
коригувальні дії і представляти доповіді» 254; «публічна служба, 
що розглядає скарги на весь спектр порушень в публічній управ-
лінської діяльності на всіх існуючих рівнях» 255; «правовий інстру-
мент забезпечення розвитку внутрішньо національного зако-
нодавства у відповідності до єдиних міжнародних стандартів 
прав людини (інструмент імплементації міжнародних догово-
рів у галузі прав і свобод людини), як вищий державний орган, 
що здійснює контроль (нагляд) у сфері забезпечення дотримання 
в країні міжнародних стандартів прав людини, котрий утворю-
ється й використовується державами у сфері спільних інтересів 
держави і громадянського суспільства як механізм посилення 
верховенства закону» 256.

Як бачимо, омбудсман презентується і як особа (функціонер), 
і як орган влади, і як служба, і як інститут. О. Д. Агеєв пояснює таку 
розрізненість у поглядах науковців щодо визначення поняття 
«омбудсман», по-перше, тим, що інститут омбудсмана формувався 
в різних країнах, з різними конституційно-політичними систе-
мами, з різним громадським середовищем, правовою культурою 

253 Гурбанлы Мубариз. Институт омбудсмена в государствах-чле-
нах ЧЭС. Доклад на 25-ом пленарном заседании ГА ООН 9 июня 2005 г. /  
Док. GA25/LC25/REP/05/r. URL: https://studylib.ru/doc/674376/doklad----institut- 
ombudsmena

254 Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зару-
бежных странах : учебное пособие. Москва : Изд-во РУДН, 2000. С. 41. 128 с.

255 Лохматов Е. А. Институт омбудсмена в государствах Балтийского региона 
(Литва, Латвия, Эстония, Польша): конституционно-правовое исследование : 
автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Москва, 2007. 17 с.

256 Мухитдинов Е. Н. Правовые основы формирования и функционирования 
института омбудсмена (уполномоченного по правам человека) в Казахстане 
и за рубежом: международно-правовые аспекты : автореф. дисс. ... д-ра фило-
софии (Ph. D.) в области правоведения. Казахский национальный университет 
им. Аль-Фараби. Алматы, 2009. 29 с.
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та різними філософськими підходами, а, по-друге, правовою при-
родою і характерними особливостями самого інституту омбудс-
мана, які демонструють його універсальність і можливість моди-
фікації стосовно до потреб тієї чи іншої правової системи 257.

Розмаїття подібних визначень, з нашого погляду, залежить від 
правового статусу і функціональної характеристики інституту 
омбудсмана в тій чи іншій країні, а також від політичної і адмі-
ністративної системи, правових традицій, уявлень про справед-
ливість і соціальну рівність тих суспільних формацій, де створю-
ється відповідна структура. Крім того, різноманітність поглядів 
на поняття омбудсмана обумовлено різними методологічними 
підходами до аналізу цього інституту, які дозволяють досліджу-
вати цей механізм під різними теоретичними кутами зору та від-
повідно до різних теоретико-методологічних шкіл та направлень 
щодо вивчення правозахисних структур.

Так, на думку В. А. Коршилової, яка розглядає інститут 
омбудсмана з точки зору взаємовідносин інституту омбудсмана 
та суспільства і влади і з позиції неоінституціонального напрямку, 
інститут омбудсмана може розглядатися по-різному, зокрема: 
«нормативістський підхід передбачає розгляд інституту омбудс-
мана, як механізм, який виробляє норми і правила правової пове-
дінки. Через подібну систему відбувається інтерпретація політич-
них процесів і змін. Сукупність норм і правил носить ендогенний 
характер, але є досить стійка до зовнішніх чинників. А правила 
обумовлюють формування правової поведінки суб’єктів. Згідно 
з трактуванням неоінституціоналізму раціонального вибору, виді-
ляються два підходи: перший, де інститути, в тому числі і інститут 
омбудсмана, представляються в якості обмежувачів, які визнача-
ють діяльність суб’єктів політики, і другий, суть якого, на проти-
вагу першому, полягає у визначенні інститутів як наслідку взає-
модії політичних суб’єктів. Тобто інститут омбудсмана в контексті 
другого визначення представляється, як структура, сформована 

257 Агеєв О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції: 
зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні : дис. ... канд. юрид. 
наук. 12.00.02. Міжрегіональна академія управління персоналом. Київ, 2017; 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2017. С. 37–38.
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в результаті комунікації політико-правових акторів. В рамках істо-
ричного неоінституціоналізму інститут омбудсмана може бути 
визначений, як правова структура, де сукупність правил і норм 
закладається в історичному минулому конкретної політико-пра-
вової системи. Взаємовідносини суспільства і влади набувають 
інституційну форму, яка зберігає в собі історичні основи цих від-
носин. Соціологічний напрямок неоінституціоналізму визначає 
інститут Омбудсмана як сукупність суспільних інтересів груп, які 
відображаються в якості соціальних норм і практик. Соціологічний 
підхід тісно пов’язаний з поняттям «легітимності»« 258.

На думку С. В. Банаха, схожість даних і багатьох подібних понять 
інституту омбудсмана полягає у визначенні його головної мети, 
котра полягає, передусім, у захисті прав людини і громадянина 
у їхніх відносинах із органами влади і управління та сприянні удо-
сконаленню законодавства про права людини і приведення його 
у відповідність до загальновизнаних світовим співтовариством 
принципів й норм міжнародного права 259.

Щодо терміну «муніципальний омбудсман», то він використо-
вується для позначення інституту омбудсмана, який функціонує 
на мікрорівні територіального устрою держави, як правило, най-
меншої адміністративної одиниці, керованої виборними орга-
нами, і представляє інтереси первинного суб’єкта муніципальної 
влади – територіальної громади (місцевої спільноти), як в цілому, 
так і її окремих членів.

Саме поняття «муніципальний» виникло ще до нашої ери 
в Стародавньому Римі та використовувалося стосовно громад, які 
раніше були самостійними, потрапили під владу Риму та обтяжу-
валися різними повинностями (munera) на його користь, від назви 
яких, власне кажучи, і походить сам термін «муніципальний» (такі 
громади називалися municipia). Створення муніципії як потен-
ційного учасника публічних і цивільних правовідносин почалося 

258 Коршилова В. А. Анализ моделей взаимодействия национальных и регио-
нальных омбудсманов в России. Бизнес. Общество. Власть. 2018. № 1 (27). С. 63–79.

259 Банах С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове 
дослідження : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Маріупольський державний уні-
верситет. Маріуполь, 2014. С. 19. 236 с.
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ще у IV ст. до н. е. в результаті реформування правового статусу 
колишніх самостійних міст-держав (civitates), які в цей час фак-
тично втратили свою державницьку самостійність та опинилися 
під владою Стародавнього Риму. Внутрішня автономія цих громад 
серйозно обмежувалася, а для управління ними з Риму надсила-
лися спеціальні чиновники – префекти 260.

Після того як влада Риму поширилася на всю Італію, був ухва-
лений загальний муніципальний закон – Закон Юлія Цезаря про 
муніципії (Lex Julia municipalis) 45 р. до н. е. 261, який уніфікував 
правила міського устрою та суттєво розширив автономію орга-
нів самоврядування в місцевих справах. На рівні місцевих громад 
існували як представницькі органи (народні збори), так і викона-
вчі (сенати). Контроль за неіталійськими громадами здійснювали 
спеціальні контролери – куратори, до функцій яких входив лише 
фіскальний контроль, а потім, з розширенням їхньої компетенції, 
загалом урядовий контроль. Здійснювалися спроби використову-
вати цей інститут і для захисту інтересів населення щодо муніци-
пальної верхівки 262.

Отже, у цей період відбувається активне становлення муніци-
пій як суб’єктів публічних, так і приватних відносин, що в цілому 
відповідає сучасному розумінню місцевого самоврядування 
та муніципального права як конгломерату публічно-приватних 
відносин і норм, у результаті дії яких, власне, і відбувається станов-
лення муніципальної влади. У цьому сенсі варто розуміти аксіоло-
гічні, гносеологічні, онтологічні, цивілізаційні, інституціональні, 

260 Детально про це див.: Баймуратов М. О. Роль римських муніципій в станов-
ленні сучасного місцевого самоврядування: порівняльно-історичне дослідження. 
Порівняльноправові дослідження, 2007. № 1/2. С. 189–198.

261 Покровский И. А. История римского права. СПб., 1999. С. 116–117.
262 Первомайський О. О. Становлення цивільної правосуб’єктності municipium 

у праві Стародавнього Риму. Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. збір-
ник. Відп. ред. В. Я. Тацій. Харків, 2001. Вип. 47. С. 46–50; Первомайський О. О. 
Становлення цивільної правосуб’єктності municipium у праві Стародавнього 
Риму. Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (до 50ї річниці 
Конвенції про захист прав людини та основних свобод) : тези доп. та наук. повідом-
лень Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених / За ред. проф. М. І. Панова. Харків, 
2000. С. 43–45.
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суб’єктно-об’єктні, конститутивні, історичні, категоріальні, ідео-
логічні, економічні, ментальні параметри муніципального права 
та його вплив на процес формування багатьох інститутів публіч-
ного права в цілому, який, по суті, є сумірним із роллю римського 
приватного права у формуванні сучасного цивільного права 263.

Досить рельєфно ідея муніципій та муніципальних прав 
і вольностей проявилась у західній традиції права. Насамперед 
це можна спостерігати в процесі прийняття та реалізації муніци-
пальних хартій і статутів міст. Місце та роль статутів міст та інших 
аналогічних за своєю природою актів місцевого самоврядування 
в процесі формування місцевого самоврядування надзвичайно 
важливі. Ще на ранніх етапах розвитку муніципальної демокра-
тії статути міст практично були головним її символом, були сво-
єрідними муніципальними конституціями міських громад протя-
гом багатьох століть. Саме в цей період, коли відбувалися масові 
міграції сільських жителів у міста від кріпосного пригнічування, 
що усе більше посилювалося, стрімко розвивалися міські воль-
ності та в середньовічні міські статути вносилися знамениті 
фрази «Luft in der Städten frei mache» («Міське повітря робить нас 
вільними») або «Kein Huhn fliegt über die Mauern» («Жоден півень 
не перелітає через міські стіни»).

Ці вольності особливо яскраво проявилися у Х–ХІ ст.ст. у містах 
центральної Німеччини, яким «засновники» цих міст – князі, 
графи та єпископи – вважали вигідним надати значну автоно-
мію, видаючи особливі хартії. Цей муніципально- визвольний 
процес повного мірою стосується європейського континенту – 
Франції, Німеччини, Фландрії та (з деякими відмінностями) 
Італії; в Англії ж розвиток сеньйорального режиму здебіль-
шого обмежився одними маєтками, і тому міста досить успішно 
боролися там за свою автономію, частіше за все безпосередньо 
з центральною державною владою, яка крок за кроком посту-
палася їм. Так, після обнародування Великої хартії воль ностей 
центральний уряд кілька століть надавав містам чисельні 

263 Детально про це: Батанов О. В. Концептосфера муніципального права. 
Право України, 2020. № 10. C. 13–31.
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грамоти, у яких підтверджувалися їхні привілеї та розширюва-
лися міські вольності 264.

Отже існує тісний генетичний змістовий, інституційний 
та функціонально-телеологічний зв’язок між процесами фор-
мування правосуб’єктності територіальних громад та формами 
захисту муніципальних прав людини за місцем проживання, 
що, значною мірою, і обумовлює виникнення та швидке розпов-
сюдження у сучасному демократичному світі інституту муніци-
пального омбудсмана.

Слід зазначити, що у сучасній юридичній доктрині й офі ційно-
діловій практиці, зокрема в мові законодавства, як синонімічні 
вживаються поняття «муніципальний» і «місцевий» стосовно 
органів самоврядування, тому деякими дослідниками інституту 
омбудсмана використовується термін «місцевий омбудсман». Але 
при цьому, переважно, маються на увазі омбудсмани, які функ-
ціонують на більш високому рівні, ніж муніципальний (на рівні 
областей, країв, провінцій тощо). Так, В. В. Бойцова називає цих 
омбудсманів місцевими, виходячи з англійського законодавства, 
де їх називають комісарами з місцевого самоврядування, та з того, 
що вони мають право здійснювати контроль за місцевими орга-
нами влади 265.

Втім з цією думкою не погоджується О. В. Марцеляк, який вва-
жає, що омбудсмани Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії 
потрапляють саме в розряд регіональних омбудсманів, оскільки 
основним критерієм визначення категорій «місцевий» і «регіо-
нальний» омбудсман має бути рівень їх запровадження, а не рівень 
контролюючих органів 266.

В цілому погоджуючись з таким підходом до визначення 
категорії омбудсмана, з метою уникнення плутанини у визна-
ченні різних видів омбудсманів, вважаємо за доцільне у випадку 

264 Велихов Л. А. Основы городского хозяйства: Общее учение о городе, его 
управлении, финансах и методах хозяйства. М. : Наука, 1996. С. 34, 46.

265 Бойцова В. В. Англосаксонские модели омбудсменов. Служба защиты прав 
человека и гражданина. Мировой опыт. Москва : БЕК. 1996. С. 173–175. 408 с.

266 Марцеляк О. В. Роль Уповноваженого з прав людини у розбудові демократії 
і Україні. Право України, 2004. № 1. С. 149–153.
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запровадження даного інституту на рівні громад як первинної 
ланки адміністративно-територіальних одиниць застосовувати 
найменування «муніципальний омбудсман». Така назва вико-
ристовується й у багатьох законодавчих актах, що визначають пра-
вовий статус і порядок діяльності омбудсманів, що утворюються 
в містах та інших муніципальних громадах. Так, у Положеннях 
про організацію діяльності омбудсмана муніципалітетів Сілістра 
і Свіштов (Болгарія) використовується термін «муніципальний 
омбудсман» 267. При цьому термін «муніципальний» використо-
вується лише для характеристики територіальної юрисдикції 
омбудсмана і не пов’язана із захистом місцевого самоврядування 
чи правом на його здійснення.

Інститут муніципального омбудсмана, як один із засобів 
захисту прав людини на рівні територіальної громади, віді-
грає важливу роль у покращенні ситуації із забезпеченням прав 
людини, не лише допомагаючи вирішувати конкретні проблеми 
щодо захисту порушених прав окремих осіб, а й здійснюючи моні-
торинг стану справ із дотриманням прав людини у певній терито-
ріальній громаді з метою подальшого вдосконалення локального 
законодавства та практики щодо забезпечення прав мешканців 268, 
беручи участь за допомогою властивих йому засобів і методів 
у наданні консультативних послуг й врегулюванні конфліктних 
питань між громадянами і органами місцевого самоврядування 
та їх посадовими особами, що стосуються якості та ефективності 
надання публічних послуг у сфері місцевого управління, сприя-
ючи укріпленню належного урядування органами та посадовими 
особами місцевої адміністрації.

267 Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисия за работа 
с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани 
с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите адми-
нистративни структури които осъществяват административно обслужуване 
на територията на област Силистра / е приет с Решение № 513 от 17.03.2005 год., 
изменен и допълнен с Решение № 922 от 07.06.2006 год., Изм. и доп. с Решение 
№ 130 / Протокол № 5/29.01.2008 г.

268 Голяк Л. В. Особливості функціонування муніципальних омбудсманів 
Республіки Польща та Російської Федерації: порівняльний аспект. Держава 
і право, 2012. Вип. 56. С. 153–157.
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Серед позитивних особливостей муніципального омбудсмана 
є також вільний доступ до нього, безоплатна й неформалізована 
процедура розгляду скарг та їх оперативне вирішення на основі 
принципів розумності й справедливості.

Втім, з огляду на недостатність наукових розвідок діяльності 
муніципальних омбудсманів питання щодо поняття «муніципаль-
ного омбудсмана» залишається відкритим.

Визначити поняття муніципального омбудсмана можливо 
через головну мету його діяльності, яка закріплюється у норма-
тивно-правових актах, що регулюють діяльність омбудсманів 
на муніципальному рівні. Мета окремих видів омбудсманів кон-
кретизується в залежності від кола суспільних відносин та групи 
осіб, на які розповсюджується їх компетенція.

Так, аналіз положень про громадського посередника (муні-
ципального омбудсмана) общин Республіки Болгарія, показує, 
що в них у різних інтерпретаціях метою омбудсмана визнача-
ється забезпечення дотримання прав і законних інтересів грома-
дян, їх організацій і юридичних осіб при порушенні їх місцевими 
органами влади і місцевої адміністрації, сприяння ефектив-
ному функціонуванню місцевого самоврядування, покращення 
якості і доступності надання адміністративних послуг та під-
вищення правової культури громадян. Наприклад, у Положенні 
про омбудсмана міста Ботевград зазначається, що громадський 
Посередник надає додаткову можливість здійснювати права 
й задовольняти законні інтереси осіб в їх відносинах з місце-
вими органами влади 269.

Громадський Посередник муніципалітету Шумен повинен 
сприяти повазі прав і законних інтересів громадян органами міс-
цевого самоврядування та місцевої адміністрації, підвищенню 
якості управління, вносити аргументовані пропозиції щодо зміни 

269 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на Община Ботевград / се приема на основание чл. 21, ал. 3 
от ЗМСМА приет с Решение № 29/29.12. 2015 година на Общинския съвет-Ботев-
град и отменя Правилника за организацията и дейността на ОбС неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската администрация приет с решение № 2 
от 10.11.2011 година на Общински съвет – Ботевград.
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існуючої практики надання громадянам адміністративних послуг, 
підвищувати рівень правової освіти громадян 270.

Правила організації діяльності громадського Посередника 
общини Благоєвград встановлюють, що він повинен надавати 
допомогу у дотриманні прав і законних інтересів громадян при 
порушенні їх діями чи бездіяльністю місцевої адміністрації муні-
ципалітету та їх посадовими особами, котрим доручено надання 
громадських послуг, і сприяти активному функціонуванню місце-
вих органів влади, контролюючи їх акти і дії 271.

Цілями муніципального спеціалізованого омбудсмана авто-
мобільної промисловості м. Преторія (Південна Африка) (Motor 
Industry Ombudsman), який є незалежним інститутом та легко-
доступним безкоштовним (для споживачів) посередником між 
виробниками та споживачами у зазначеній сфері, є мирне вре-
гулювання суперечок, які виникають між учасниками на ринку 
автомобільної промисловості та їх клієнтами, з метою покра-
щення обслуговування останніх 272.

Таким чином, поняття муніципального омбудсмана, з огляду 
на особливості його організації та діяльності, можна визначити 
наступним чином – це персоніфікований, неформальний, деполіти
зований, відносно незалежний, обраний представницьким органом 
місцевого самоврядування або органом, що реалізує публічну владу 
шляхом виконавчорозпорядчої діяльності, позбавлений адмі
ністративновладних повноважень інститут громадянського 
суспільства, що здійснює у межах своїх повноважень контрольно
наглядову діяльність за дотриманням прав людини місцевими 
органами влади і управління, здійснює незалежне розслідування 

270 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на Община Шумен. URL: http://ombudsmansh.eu/322/становища/
становище-относно-необходимостта-от.html

271 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на Община Благоевград / Благоевград и е приет с Решение № 317 
по Протокол № 16 от 23 декември 2005 год.

272 Motor Industry Ombudsman of South Africa (МІО) / Newsletter of 
the Motor industry Ombudsman of South Africa, 2012. Volume 3. P. 1–3.  
URL: http://www.utasa.co.za/docs/notices/MIO%20NOVEMBER%202012%20
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скарг на дії адміністративних органів та сприяє відновленню 
порушених прав громадян.

2.2 Класифікація муніципальних омбудсманів

Важливим методологічним прийомом, який доцільно засто-
совувати при дослідженні інституту муніципального омбудс-
мана є метод класифікації. Класифікація може бути визначена 
як система супідрядних понять (класів, об’єктів) будь-якої 
сфери знання чи діяльності людини, яка використовується 
як засіб для встановлення зв’язку між цими поняттями чи кла-
сами об’єктів. При цьому розрізняють природні класифікації, 
які передбачають розподіл об’єктів якого-небудь роду на вза-
ємозалежні класи відповідно до їх істотних ознак (як пра-
вило, саме такі класифікації представляють наукову цінність) 
і штучні класифікації, підставами яких є несуттєві ознаки об’єк-
тів, що класифікуються.

Отже, складення будь-якої класифікації, у тому числі різнома-
нітних конституційно-правових явищ та процесів, у тому числі 
й тих, які виникають, змінюються або припиняються у сфері муні-
ципального права та муніципально-правозахисних відносин, при-
пускає необхідність визначення об’єктів класифікації: визначення 
ознаки, яка буде покладена в основу даної класифікації (у біль-
шості випадків мова йде саме про визначення істотної ознаки); 
і, нарешті, розподіл об’єктів, що класифікуються на взаємозалежні 
класи відповідно до визначеної ознаки.

При цьому дуже важливо, щоб були дотримані правила розпо-
ділу обсягу поняття: в одній і тій же класифікації необхідно засто-
совувати одну і ту ж підставу; обсяг членів класифікації пови-
нен бути обсягом класу, що класифікується; члени класифікації 
повинні взаємно виключати один одного; поділ на класи повинен 
бути безупинним 273.

273 Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. Москва : Наука, 1975. 
С. 248.
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Лише логічно правильна, науково обґрунтована класифікація 
дозволяє відобразити закономірності розвитку об’єктів, що кла-
сифікуються, розкрити їх зв’язок, бути основою для узагальнюю-
чих висновків і прогнозів.

У контексті даного монографічного дослідження метод класи-
фікації найбільшою мірою застосовуватиметься при аналізі видів 
муніципальних омбудсманів та організації їх служб, градації прин-
ципів їх діяльності та функцій, їх систематизації, поділі на види, 
у процесі пошуку спільних та відмінних рис між муніципаль-
ними омбудсманами та іншими формами правозахисту у сфері 
місцевого самоврядування тощо. При цьому слід усвідомлювати, 
що будь-яка класифікація певною мірою носить умовний харак-
тер і залежить від предметної сфери дослідження.

Наукова класифікація завжди є системою, яка розвивається 
і змінюється у міру накопичення інформації. Враховуючи від-
сутність теоретичного матеріалу з досліджуваного у цій моно-
графії предмету, питання класифікації муніципальних омбудс-
манів також залишається відкритим і мало дослідженим. Тобто, 
при існуючому різноманітті муніципальних омбудсманів від-
сутня будь-яка системна упорядкування і систематизації цього 
інституту.

Вважаємо, що класифікацію існуючих в даний час різновидів 
муніципальних омбудсманів можливо здійснювати за методи-
кою класифікації традиційних моделей омбудсмана, враховуючи 
при цьому особливості і специфіку інституту муніципального 
омбудсмана.

Так, найбільш загальна і всеосяжна класифікація моделей 
інституту омбудсмана проводиться за місцем в державно-право-
вій системі і порядком закріплення правового статусу омбудсмана 
(або порядком його призначення), відповідно до якої розрізня-
ють три моделі омбудсмана: парламентський омбудсман – знахо-
диться в системі законодавчої гілки влади, призначається (оби-
рається) парламентом і підзвітний (або підконтрольний) йому; 
виконавчий омбудсман – є органом виконавчої влади, признача-
ється урядом або президентом, йому підконтрольний і підзвітний; 
незалежний омбудсман – може бути призначений президентом 
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або парламентом, але після призначення не підпорядковується 
органу, який його призначив.

Відповідно з цією класифікацією, муніципальні омбудсмани 
за цим критерієм можна поділити на:

– «представницькі» («легіслатурні», «законодавчі») – засно-
вані на основі законодавчого акту і обрані представницьким орга-
ном муніципалітету та підзвітні і підконтрольні даному органу;

– «виконавчі» – призначаються на посаду рішенням глави 
адміністрації, як правило, мером міста; на думку багатьох дослід-
ників, вони є більш залежними від політичних факторів і не зов-
сім відповідають основним постулатам інституту омбудсмана 
і, передусім, принципу незалежності;

– «незалежні» – можуть призначатися на посаду як представ-
ницьким органом, так і главою муніципального органу, але не під-
порядковуються цим органам;

– «квазіомбудсмани» публічно-правового сектору – викону-
ють обов’язки омбудсмана на громадських засадах, як правило, 
поєднуючи їх із діяльністю на іншій публічній посаді;

– «квазіомбудсмани» приватно-правового сектору – створю-
ються приватними компаніями як посадова особа, не залежна від 
органів публічної адміністрації.

Прикладом «представницьких» («законодавчих») муніци-
пальних омбудсманів можуть бути громадські посередники муні-
ципальних общин Республіки Болгарія, які обираються Радою 
общини і діють на підставі затвердженого Радою Положення. 
Так, Положення (болг. – Правилник) про організацію та діяль-
ність Громадського посередника (муніципального омбудсмана) 
общини Габрово прийняті на підставі статті 21а Закону Болгарії 
про місцеве самоврядування та пункту 1 статті 6 Положення про 
організацію та діяльність муніципальної Ради, її комісій та їх взає-
модії з муніципальною адміністрацією 274.

Більшість муніципальних омбудсманів США належить до «вико-
навчих» омбудсманів. На конструювання інституту омбудсмана 

274 Правилник за организацията и дейността на обществения посред-
ник на територията на община Габрово / приет с Решение 130/17.07.2008 г. 
на Общински съвет Габрово.
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у США вплинули конституційні традиції країни та недостатня 
зацікавленість представницьких органів у реалізації проекту 
омбудсманівських служб. Натомість, виконавчі ради, губернатори 
енергійно використовували ідею створення інституту омбудс-
мана, особливо під час виборних компаній з метою забезпечення 
більшої підтримки населення. Наприклад, на основі поправки 85 
до Хартії міста Атланта (Джорджія) з 1974 року діє омбудсман, кан-
дидатуру якого пропонує мер і затверджує міська рада; в Детройті 
(Мічиган) відповідно до Міської Хартії з 1973 року діє омбудсман, 
якого обирає міська рада; омбудсмани міст Чесат (Віргінія), Пеорія 
(Іллінойс), Колумбус (Огайо), Сент-Пітерсберг (Флорида), Форт-
Уейн (Індіана) призначаються на посаду і підпорядковані меру 
міста, омбудсмани міст Джексон (Міссурі), Сан-Хосе (Каліфорнія) 
призначаються органом виконавчої влади 275.

Дослідження соціологів і юристів показують, що виконавчі 
омбудсмани здатні функціонувати не менш ефективно і незалежно, 
ніж законодавчі (легіслатурні) омбудсмани. Схожу думку висловлює, 
наприклад, В. В. Бойцова, яка зазначає, що, оскільки найбільш важ-
ливими ознаками інституту є його функціональна характеристика 
та завдання, приналежність омбудсмана до виконавчої або зако-
нодавчої гілки влади не може розглядатися в якості визначальної 
ознаки служби. Виконавчі омбудсмани можуть демонструвати неза-
лежність, неупередженість та ефективність, властиві класичному 
омбудсману, якщо вони діють відповідно до точним процедурним 
правилам, мають високу репутацію і хороші професійні якості 276.

Підтвердженням цьому є діяльність омбудсмана Майкла 
Міллза, котрий з 1984 по 1992 роки був омбудсманом м. Анкорідж 
(Аляска) і мав правовий статус на зразок класичного (законодав-
чого) омбудсмана загальної юрисдикції, а з 1993 року став омбудс-
маном м. Портленд, виконуючи функції так званого «урядового» 
(виконавчого) омбудсмана, оскільки був призначений на посаду 

275 Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт 
омбудсмана) / пер. с исп. А. Казачкова. Москва : Ad Marginem, 1997. 335 с.

276 Бойцова В. В. Правовой институт омбудсмана /публичного защитника/: 
американский опыт. Соединенные Штаты Америки: Экономика, политика, идео
логия. Москва, 1995. № 1. С. 82–91.
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рішенням мера міста. Аналізуючи свою діяльність на обох поса-
дах, М. Міллз у доповіді, представленій на Міжнародній конфе-
ренції з питань концепції омбудсмана 23 вересня 1994 р. (Тайбей, 
Тайвань), відзначав, що він «мав можливість випробувати дві 
дуже різні моделі омбудсмана і мав щастя дізнатись про широ-
кий спектр інших офісів омбудсмана за підтримки Міжнародного 
інституту омбудсмана», але, в умовах відсутності тиску на нього 
з боку мера м. Портленд, котрий дійсно був зацікавлений у реаль-
ному розслідуванні причин незадоволення мешканців роботою 
адміністрації міста, він не бачить принципової різниці між двома 
моделями омбудсманів (законодавчою та виконавчою), посади 
яких від обіймав 277. У той же час Міллз зауважує, що ступінь неза-
лежності виконавчого омбудсмана все ж таки багато в чому зале-
жить від особи, якій він підзвітний (тобто в даному випадку – 
меру), від цінностей цієї посадової особи. За словами Міллза, йому 
«подобається служити в офісі, де цінності справедливості є спіль-
ними, але немає жодних гарантій того, що це збережеться і після 
закінчення терміну поточного мера. Крім того, без відповідних 
положень в Статуті міста чи інших законів мало впевненості 
в тому, що особа чи офіс існуватимуть після зміни керівництва» 278.

Прикладом муніципальних «квазіомбудсманів» публічного сек-
тору можуть бути служба омбудсманів м. Портленд (штат Орегон, 
США), що складається з чотирьох омбудсманів, які призначаються 
на посаду мером міста і компетенція яких поширюється на окремі 
сфери суспільного життя. Свою посаду вони виконують на гро-
мадських засадах, залишаючись при цьому членами міської ради. 
А також помічник міського управителя, який одночасно обіймає 
посаду омбудсмана в місті Чесат (Віргінія, США), та помічник місь-
кого управителя з адміністративних питань з функціями омбудс-
мана в місті Пеорія (Іллінойс, США) 279.

277 Mills M. Municipal Government Ombudsman (1995). The Ombudsman Concept. 
L. C. Reif, ed. Edmonton: Internetional Ombudsman Insnitute. P. 111–120.

278 Ibid.
279 Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт 

омбудсмана). Москва : Ad Marginem, 1997. 335 с.
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У якості прикладу здійснення повноважень муніципального 
омбудсмана на громадських засадах може бути також діяльність 
омбудсманів із захисту прав пацієнтів Фінляндії, які, як правило, 
працюють в органах охорони здоров’я, а також у багатьох медич-
них закладах за сумісництвом. Омбудсмани розглядають скарги 
щодо якості та своєчасності надання медичної допомоги, гуман-
ного та неупередженого ставлення до пацієнта, збереження лікар-
ської таємниці тощо. Будь-хто із пацієнтів має право звернутися 
до омбудсмана з відповідною скаргою. Якщо у випадку завдання 
шкоди здоров’ю пацієнта не достатньо рішення самого омбудс-
мана, від допомагає потерпілому підготувати позов до суду про 
відшкодування шкоди, представляє його інтереси в суді, залучає 
у разі потреби незалежних лікарів-експертів. В обов’язки омбудс-
манів входить також інформування медичного персоналу і паці-
єнтів про їхні права та можливості їх захисту, а також про новації 
у сфері медичного законодавства 280. Їх діяльність сприяє недопу-
щенню дискримінації пацієнтів в отриманні медичної допомоги 
і є реальним потенціалом підвищення якості охорони здоров’я.

Муніципальними омбудсманами, котрі функціонують на гро-
мадських засадах, часто поєднуючи цю діяльність із посадами 
в одній із служб місцевої адміністрації, є, наприклад, також упов-
новажений з прав дитини м. Камишин (Волгоградська область, 
Росія), який діє на громадських засадах відповідно до «Положення 
про Уповноваженого з прав дитини у м. Камишині» 281.

Прикладом муніципальних «квазіомбудсманів» приватно-пра-
вового сектору слугує мережа приватноправових омбудсманів 
у сфері підприємництва, кредитування і страхування, які отримали 
назву «корпоративних омбудсманів», які є внутрішнім структур-
ним підрозділом компанії і займаються врегулюванням розбіж-
ностей чи конфліктів усередині організації, враховуючи інтереси 
організації та працівників. Наприклад, служба «корпоративного 

280 Лихтерман Б. Роль общественных объединений в реализации прав паци-
ента. Второй международный семинар. «Главный врач», 2004. № 4. С. 137–141.

281 Институт уполномоченного по правам ребенка в России / Сост. и общ. ред. 
Г. В. Сабитова. Москва : ГосНИИ семьи и воспитания, 2005. 184 с.
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омбудсмана» успішно функціонує в багатьох великих компаніях 
і корпораціях США, серед яких General Electric, Control Data, Federal 
Express, IBM, American Ortical Company, AT&T, Information Systems, 
Bank of America, Washington Post та інших. Як правило, корпора-
ції, відповідно до Керівних принципів підприємницької діяль-
ності в аспекті дотримання прав людини, прийнятих в 2011 році 
Радою Організації Об’єднаних Націй з прав людини, розробляють 
кодекси поведінки співробітників та правила професійної етики, 
якими передбачають право співробітників корпорації звертатися 
до корпоративного омбудсмана у випадках порушення встановле-
них правил ділової етики та трудової дискримінації чи у зв’язку 
із виникненням інших конфліктних ситуацій, пов’язаних з робо-
тою в корпорації 282.

В Росії прикладом такої компанії може слугувати СК «РОСНО» 
(група «Allians»), яка створила внутрішню систему контролю 
за дотриманням норм чинного законодавства, в рамках котрої 
реалізується проект «Приватний омбудсман компанії» 283.

В Австралії для підвищення якості надання телекомунікаційних 
послуг запроваджений інститут Омбудсмана Телекомунікаційної 
Індустрії (ТІО – Telecommunications Industry Ombudsman), який 
є вільною і незалежною альтернативною схемою врегулювання 
суперечок між підприємцями малого бізнесу в галузі телекомуні-
кацій та телефонного зв’язку та споживачами 284.

До приватноправових омбудсманів з більш вираженою функ-
цією зовнішнього контролю можна віднести також так званих 
«ньюс-омбудсманів», які створюються у великих медіа-кор-
пораціях. Наприклад, в таких виданнях як «Вашингтон пост» 
і «Сіетл таймс» у США, або «Asahi Shimbun» та «Yomiri Shimbun» 
в Японії.

282 Голяк Л. В. Особливості організації та функціонування приватноправо-
вих спеціалізованих омбудсманів як альтернативних способів вирішення спорів. 
Конституційноправові академічні студії, 2018. № 1. С. 16–25.

283 Никитина Л. М. Институты корпоративной социальной ответственности 
и их распространение в Российской практике. Современная экономика: проблемы 
и решения, 2010. № 1. С. 62–67.

284 Telecommunications Industry Ombudsman. URL: https://www.tio.com.au/
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Досліджуючи особливості організації та функціонування приват-
ноправових спеціалізованих омбудсманів як альтернативних способів 
вирішення спорів, варто відзначити, що правовий статус омбудсманів 
приватного сектору, що створюються на локальному (муніципаль-
ному) рівні, відрізняється від статусу не лише класичних парламент-
ських омбудсманів, а й від аналогічних спеціалізованих омбудсманів 
публічного сектору загальнонаціонального характеру 285. Як відзначає 
В. В. Еміх, омбудсмани, що сприяють захисту прав підприємців в публіч-
ному секторі і в приватному секторі, мають різну правову природу: 
якщо омбудсман в публічному секторі є формою позасудового конт-
ролю за діяльністю органів публічної влади, то в приватному секторі 
це власне інститут альтернативного вирішення спорів; омбудсмани 
в публічному секторі вбудовані в систему юридичної відповідальності 
державних органів, вони створюються публічними установами як від-
повідь на суспільні потреби в поліпшенні ефективності публічного 
управління, у свою чергу, омбудсманів в приватному секторі слід роз-
глядати в системі соціальної корпоративної відповідальності, і вини-
кають вони як відповідна реакція організацій на вимоги, що пред’яв-
ляються суспільством до вирішення спорів 286.

Прикладом приватноправових квазіомбудсманів, що функціо-
нують на муніципальному рівні, є мережа так званих «шкільних» 
омбудсманів, або як їх ще називають – уповноважених з прав учас-
ників навчально-виховного процесу у школах. Програма «шкіль-
ний омбудсман» наразі набула широкого поширення в школах 
і ліцеях України. Але, звичайно, вона нічого спільного не має 
з діяльністю інституту омбудсмана і її можна сприймати лише 
як форму чи один із способів навчально-виховної роботи серед 
учнів, завдяки якій вони мають можливість краще ознайомитись 
з правами дитини та способами їх захисту.

285 Голяк Л. В. Особливості організації та функціонування приватноправо-
вих спеціалізованих омбудсманів як альтернативних способів вирішення спорів. 
Конституційноправові академічні студії, 2018. № 1. С. 16–25.

286 Эмих В. Омбудсмены, содействующие защите прав предпринимателей: 
мировой опыт и перспективы развития. Научный ежегодник Института фило
софии и права Уральского отделения Российской академии наук, 2013. Т. 13. Вып. 3. 
С. 111–137, 136–137.
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На відміну від українського варіанта, в багатьох школах 
Російської Федерації запроваджується посада «шкільного омбудс-
мана», яку посідає або вчитель, або представник батьківського 
комітету чи інша посадова особа школи. «Шкільний омбудсман» 
запроваджується з метою посилення гарантій захисту прав і гід-
ності учасників освітнього процесу та відновлення порушених 
прав. У завдання омбудсмана входить вирішення конфліктів; 
пом’якшення напруги і сприяння удосконаленню правил шкіль-
ного життя; правова просвіта тощо. Сфера дії такого омбудс-
мана обмежується територією відповідної школи, яка прийняла 
рішення про створення служби омбудсмана. Він не приймає адмі-
ністративних рішень, які віднесені до компетенції посадової особи 
шкільної установи. Він розглядає скарги, що надходять до нього, 
для чого має право звернутися за допомогою до будь-кого з учас-
ників освітнього процесу, може безперешкодно відвідувати будь-
які уроки, батьківські збори, засідання Ради школи, педагогічні 
наради тощо. У випадку встановлення порушення прав, служба 
омбудсмана сприяє вирішенню конфлікту шляхом конфіденційної 
примирної процедури; омбудсман вносить письмові рекомендації, 
адресовані сторонам конфлікту з пропозицією способів щодо його 
вирішення; у випадку недосягнення згоди рішення може бути 
доведено через засоби інформації до відома всіх учасників освіт-
нього процесу. У випадку грубого порушення прав чи приниження 
гідності учасників освітнього процесу омбудсман має право ста-
вити перед директором школи питання про притягнення до дис-
циплінарної чи адміністративної відповідальності винних осіб. 
Посадові особи школи не мають права втручатися у діяльність 
служби омбудсмана з метою вплинути на його рішення в інтере-
сах окремої особи, або чинити опір діяльності омбудсмана 287.

287 Див.: Марцеляк О. В. Омбудсмани з захисту прав студентів та учнів: світо-
вий досвід діяльності та перспективи їх становлення в Україні / О. В. Марцеляк // 
Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 22. – К. : Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 155–160; Реализация 
прав ребенка: возможности демократического школьного климата : сборник 
учебно-методических материалов [Сост.: Н. С. Вощенкова, П. П. Симоненко; отв. 
ред. Т. В. Болотина]. – М. : АПК и ПРО, 2003. – С. 129–131. – 320 c.
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За словами А. Хиль-Роблеса, хоча такі інститути квазіомбудс-
манів важко віднести до «оригінальних, справжніх» омбудсманів, 
оскільки вони не відповідають істотним критеріям визначення їх 
як омбудсманів, і вони більше виступають як «посередники з при-
мирення сторін», вони «є аналогами інституту омбудсмана під 
різними назвами, які запроваджують у різних правових системах 
як на національному, так і на регіональному, місцевому і галу-
зевому рівнях і стають справжньою ознакою сучасних демокра-
тій; будь-які спроби скласти їх остаточний перелік є марними, 
оскільки йдеться про такі темпи розповсюдження, які є безпреце-
дентними для інших інститутів» 288.

Залежно від сфери компетенції муніципальні омбудсмани, 
як і загальнонаціональні, поділяються на омбудсманів:

– загальної компетенції (наприклад, громадські посеред-
ники Республіки Болгарія, компетенція котрих розповсюджу-
ється на всі органи публічної адміністрації общини, омбудсмани 
міст Санкт-Петербурга, Москви (Росія), Цюриха (Швейцарія)). Їхні 
функції, хоча і є схожими на ті, які має національний парламент-
ський омбудсман, але обмежені територією відповідної адміні-
стративно-територіальній одиниці;

– спеціалізовані, які в свою чергу, з огляду на специфіку 
функціональної спеціалізації муніципальних омбудсманів, 
варто поділяти на омбудсманів «широкої компетенції» (напри-
клад, речники прав споживачів Республіки Польща, компе-
тенція котрих поширюється на споживачів адміністративних 
послуг в межах всієї територіальної громади) і «вузької» або 
«обмеженої» компетенції (наприклад, австралійські енерге-
тичні омбудсмани, які функціонують тільки в рамках відповід-
ної корпорації).

А. Горбачов пропонує розглядати спеціалізованого омбудс-
мана як: напрямок спеціалізації класичної моделі уповноваженого 
з прав людини; автентичну структуру, специфіка діяльності якої 
пов’язана з певною групою суб’єктів; як інститут, який об’єднує 

288 Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (инсти-
тут омбудсмана). Москва : Московская школа политических исследований,  
2004. С. 75.
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в собі сукупність норм однорідного змісту, спрямованих на регу-
лювання статусу та діяльності омбудсмана 289.

Спеціалізовані муніципальні омбудсмани, які мають «вузьку 
спеціалізацію» і запроваджуються для захисту прав окремих особ-
ливо вразливих верств населення та соціальних груп (дітей, осіб 
похилого віку, інвалідів тощо) або в окремій сфері суспільних від-
носин (наприклад, у сфері охорони здоров’я, охорони навколиш-
нього середовища тощо), дають можливість більш ефективного 
контролю за дотриманням прав та наданню «адресної» допомоги 
особам відповідної групи населення.

Наприклад, з метою вдосконалення системи реалізації 
та захисту прав дітей, об’єднання та координації діяльності різ-
них владних структур, які опікуються правами дітей, в бага-
тьох країнах на муніципальному рівні запроваджуються посади 
омбудсманів у справах дітей. Звичайно, що омбудсмани у спра-
вах дітей, не підмінюють вже діючі структури, а доповнюють 
наявні засоби у цій сфері, виступаючи, так би мовити, «зв’язу-
ючим ланцюгом» між органами влади та громадянським сус-
пільством у сфері забезпечення прав та інтересів дітей. Окрім 
розгляду індивідуальних скарг, вони виконують такі функції, як: 
проведення незалежного контролю за діяльністю органів влади 
щодо забезпечення прав дітей; подання пропозицій та рекомен-
дацій щодо покращення та вдосконалення процедури захисту 
прав дітей; координація діяльності державних органів і гро-
мадських організацій у цій сфері; формування єдиного підходу 
до політики охорони прав дітей тощо 290.

Прикладом муніципального спеціалізованого омбудсмана 
може бути також Омбудсман по контролю за діяльністю полі-
ції м. Бойсе (штат Айдахо, США), посада якого була заснована 
для розслідування скарг громадян на неправомірну поведінку 

289 Горбачев А. П. Специализация института уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации (На примере Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей) : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Елецкий государствен-
ный университет им. И. А. Бунина. Елец, 2015. С. 11–12.

290 Автономов А. С. Уполномоченный по правам ребенка и система ювеналь-
ной юстиции в России. Вопросы ювенальной юстиции, 2001. № 1. C. 135–142.
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співробітників міської поліції та інших правоохоронних органів, 
а також незалежного нагляду за діями поліції, підвищення сус-
пільної довіри до правоохоронних органів та надання рекоменда-
цій з питань політики і вдосконалення зв’язків з громадськістю. 
Аналогічна посада омбудсмана з метою забезпечення незалеж-
ного громадського контролю за діяльністю поліції створена також 
і у м. Спокан (штат Вашингтон, США) 291.

В м. Нью-Йорк та багатьох інших містах США на підставі феде-
рального закону про осіб похилого віку (federal Older Americans 
Act) в якості системи забезпечення і захисту прав громадян похи-
лого віку на отримання доступної і якісної медичної та інших 
видів соціальної допомоги функціонує офіс Омбудсмана із захисту 
прав людей похилого віку (Office of Long Term Care Ombudsman) 292, 
котрі проживають у будинках для престарілих. В завдання 
Омбудсмана входить нагляд за дотриманням законодавства про 
забезпечення довгострокового нагляду за особами похилого віку, 
своєчасним та належним наданням їм медичної допомоги, їх без-
пекою та забезпеченням всім необхідним, добробутом, соціаль-
ним захистом та дотриманням інших прав людини, заснованих 
на дотриманні етичних норм і законодавчих вимог і орієнтовані 
на потреби таких громадян.

Схожого виду муніципальні омбудсмани функціонують 
й в Бразилії. Так, в муніципалітеті Мінас-Жерайс посада муні-
ципального омбудсмана з охорони здоров’я була запрова-
джена у 2009 році. Він входить в адміністративну структуру 
Департаменту муніципальної охорони здоров’я й являється 
механізмом соціального контролю за проведенням політики 
громадської охорони здоров’я, ефективністю надання медичної 
допомоги, яка складається з послуг, що надають пацієнту пред-
ставники медичних професій або непрофесіонали під їх керів-
ництвом. В той же час він являється частиною національної 

291 Boise Municipal Code. URL: http://files.meetup.com/503627/Boise%20
Sign%20Ordinance.pdf

292 Educating, Empowering and Advocating for Long-Term Care Residents.  
URL http://www.oltco.org/home/index.html
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системи омбудсманів «Об’єднаної системи охорони здоров’я 
Бразилії» (Brazilian Unified Health System (SUS)). Його головне 
завдання полягає у гарантуванні справедливості і рівності при 
здійсненні політики у галузі охорони здоров’я в муніципалітеті, 
бути посередником між громадянами й керівництвом системи 
охорони здоров’я у вирішенні проблем і конфліктів їх комуні-
кації, сприяти удосконаленню демократичного управління 
в цій галузі суспільних відносин для підвищення ефективності 
і якості послуг, що надаються населенню 293.

В деяких державах функціонують спеціальні омбудсмани щодо 
захисту прав пацієнтів психіатричних медичних установ. Так, 
у Польщі Законом про охорону психічного здоров’я у психіатрич-
них лікарнях та установах запроваджуються уповноважені з прав 
пацієнта, до обов’язків котрих входять контроль за дотриманням 
медичними працівниками та іншими фахівцями системи охорони 
здоров’я передбачених законодавством норм про збереження 
фізичного і психічного благополуччя людини шляхом надання 
належних послуг, допомога у відстоюванні прав громадян при 
лікуванні, умовах утримання, взаємодії з родичами, близькими, 
опікунами та законними представниками тощо. Закон чітко обу-
мовлює права даних уповноважених та вимоги, які висуваються 
до кандидатів на посаду уповноваженого. Крім того було розроб-
лено Положення про уповноваженого з прав пацієнта психіатрич-
ної лікарні, яке набрало чинності у 2006 році 294.

Як свідчить світова практика, муніципальні омбудсмани 
як загальної, так і спеціальної компетенції, органічно інтегру-
ються в традиційний механізм контролю за місцевою адміністра-
цією в якості важливого субсидіарного інституту, що забезпечує 
специфічними методами і засобами захист прав людини і грома-
дянина від зловживань і свавілля з боку місцевої влади. Нерідко 

293 Rita de Cássia Costa da Silva, Marcelo Caldeira Pedroso. Ombudsmen in health 
care: case study of a municipal health ombudsman. Rev. Saúde Pública vol. 48 no. 1 
São Paulo Feb. 2014. 31 р.

294 Глуховский В. В. Стандарты и механизмы обеспечения прав пациен-
тов в системах здравоохранения. Москва : ТОВ «Дизайн и полиграфия», 2008.  
С. 82. 136 с.
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вони захищають такі права громадян, які не отримали законодав-
чого закріплення, наприклад, право на «належне управління», 
на справедливе, неупереджене і ввічливе ставлення з боку орга-
нів публічної адміністрації та їх посадових осіб. Досліджуючи 
скарги на «несправедливість», завдану внаслідок «неналежного 
врядування» у зв’язку із виконанням адміністративних функцій 
місцевою владою, комунальними службами тощо, муніципальні 
омбудсмани на основі їх аналізу та узагальнення вносять пропо-
зиції щодо удосконалення адміністративної практики муніци-
пальних служб, що у підсумку сприяє розвиткові національної 
доктрини «належного врядування».

Крім критерію «неналежного урядування» при оцінці управлін-
ських актів і дій у багатьох країнах застосовуються критерії спра-
ведливості управлінської діяльності, які враховуються омбудс-
маном у його діяльності. За зауваженням В. Бойцової, «система 
безпеки» у вигляді омбудсмана «вловлює» помилки та тенденції 
соціального розвитку, розкриває несправедливості управління, 
що залишилися поза увагою інших правозабезпечувальних орга-
нів, доводить їх до відома органів управління, сприяючи тим самим 
удосконаленню адміністративної і правової системи, формуванню 
адміністративних стандартів і етичних принципів адміністрації 295.

На сьогодні простий (в процедурному значенні) й доступний 
для громадян інститут муніципального омбудсмана «отримав 
визнання як інваріантний компонент правозахисного механізму 
сучасної демократичної, правової, соціальної держави, легалі-
зований на рівні міжнародного й національного законодавства, 
ефективно функціонує в країнах, що належать до різних правових 
сімей, у державах із різними формами правління й територіаль-
ного устрою» 296.

Л. Сморгунов, А. Альгин, І. Баригін зазначають, що «інсти-
тут омбудсмана в очах суспільства має такі привабливі риси: 

295 Бойцова В. В. Организация контроля за деятельностью должностных лиц 
в различных государствах. Президентский контроль. Москва, 1996. № 2. С. 67–71.

296 Рябовол Л. Т. Омбудсмен як інституційно-організаційна гарантія прав і сво-
бод людини: зарубіжний досвід. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: 
Юридичні науки. Том 30 (69). № 4, 2019. С. 38–43.
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це доступний ресурс влади, близький до звичайного мешканця; 
володіє швидкістю розгляду і реагування; користується більшою 
довірою з боку пересічних громадян і вправляє «дисбаланс» між 
громадою і урядом та підсилює відповідальність чиновників. 
У той же час, на їх переконання, він має привабливі риси і в очах 
публічної влади: доступність інституту підвищує привабливість 
самої влади; інститут омбудсмана не несе в собі загрози для влади 
і не пов’язаний з партіями, тобто не є потенційним конкурен-
том; він досить економічний (за оцінками фахівців, його вартість 
для держави становить 1/10 від вартості суду); інститут омбудс-
мана є важливим інструментом попередження корупції; він здат-
ний дати новий погляд на проблему; нарешті, він є механізмом 
контролю парламенту за діяльністю виконавчої влади, особливо 
її середнього і нижнього рівня» 297.

Цінність інституту полягає в тому, що він не пов’язаний із відом-
чими та корпоративними інтересами, є незалежним та політично 
нейтральним і у своїй діяльності керується, передусім, інтересами 
жителів – членів територіальних громад. Але, як зазначає польській 
дослідник Єжи Святкевич, ефективність омбудсмана залежить від 
ряду суб’єктивних та об’єктивних обставин, зокрема, від широти 
правових меж, які регулюють його діяльність, від того, наскільки 
вони забезпечують його незалежність від інших органів влади, від 
меж його контрольно-наглядових повноважень та переліку тих 
заходів, які омбудсман має можливість застосовувати у випадку 
виявлення порушень, крім того, на ефективність діяльності впли-
вають компетентність, здатність та бажання самого омбудсмана 
використовувати свої прерогативи, відданість своїй справі 298.

297 Институт уполномоченного по правам человека (омбудсмана). 
Государственная политика и управление : учебник: в 2 ч. / Л. В. Сморгунов, 
А. П. Альгин, И. Н. Барыгин [и др.]; под ред. Л. В. Сморгунова. Ч. 1: Концепции 
и проблемы государственной политики и управления. Москва : РОССПЭН, 2006. 
С. 37. 381 с.

298 Святкевич Е. Эффективность института Омбудсмана и разработка качест-
венных показателей его деятельности. Омбудсманы мира. Сборник статей / Отв. 
ред. С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон миллий энциклопедияси». 
2006. С. 83–87. 383 с.
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Засобом виміру ефективності діяльності омбудсмана, на думку 
Єжи Святкевича, з одного боку може виступати оцінка його здат-
ності результативно й всебічно розглядати скарги громадян, 
а також справи, розслідування по яких проводилося за його влас-
ною ініціативою, а з іншого боку, це може бути кількість позитив-
них результатів втручання омбудсмана у діяльність компетент-
них органів влад і установ 299.

Всі ці позитивні властивості інституту муніципального омбудс-
мана впливають на різноманітність їх організаційно-правових 
форм і видів, на тенденції постійного розширення сфер їх запро-
вадження, на розвиток функціональної спеціалізації, яка зумов-
люється та підтримується внутрішніми потребами та національ-
ними інтересами.

Таким чином, запропонована нами класифікація не є вичерп-
ною і дозволяє виділити лише основні критерії, за допомогою 
яких можна наочно уявити все існуюче на даний момент різнома-
ніття видів муніципальних омбудсманів та надати цьому різнома-
ніттю певну систему.

2.3 Трансформація і модифікація  
класичного інституту омбудсмана  
в умовах розвитку місцевого самоврядування

Історичні передумови створення інституту омбудсмана, 
пошуку причин його виникнення та історичних прототипів 
даного інституту, а також розвитку, модифікації й трансформа-
ції, особливостей функціонування омбудсмана в різних правових 
системах детально висвітлювалися у фундаментальних працях 
всесвітньо відомих дослідників цього інституту, серед яких варто 
згадати С. Андерсона, А. Хіль-Роблеса, Лінду С. Райф, Д. Роуета, 
С. Гурвіца, М. Остінга, Ларі Б. Хілла, Д-М. Готтерера, А. Жузжоного, 

299 Святкевич Е. Эффективность института Омбудсмана и разработка качест-
венных показателей его деятельности. Омбудсманы мира. Сборник статей / Отв. 
ред. С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон миллий энциклопедияси». 
2006. С. 83–87. 383 с.
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Є. Лентовські та деяких інших, натхнена діяльність котрих у цій 
царині сприяла активізації суспільного інтересу до нового інсти-
туту всього демократичного світового суспільства та його роз-
повсюдженню у різних країнах світу.

На особливу увагу заслуговують фундаментальні дослі-
дження першого Народного захисника (омбудсмана) Іспанії, пер-
шого Комісара з прав людини Ради Європи Альваро Хіль-Роблеса 
в області вивчення історії виникнення, становлення, функціону-
вання і розвитку інституту омбудсмана у світі. Найбільш відомою 
й популярною є його наукова праця «Парламентський контроль 
за адміністрацією (інститут омбудсмана)», присвячена деталь-
ному аналізу та систематизації особливостей функціонування 
омбудсмана і його взаємодії з органами державної влади, стала 
основою вивчення зарубіжного досвіду виникнення та розпов-
сюдження цього інституту в країнах з різним державним устроєм 
та різними правовими традиціями.

Проводячи екскурс в історію виникнення інституту омбудс-
мана, А. Хіль-Роблес починає з передумов появи цього інсти-
туту в Швеції в період епохи абсолютної монархії, коли у ХVIІ ст. 
була запроваджена посада Головного Сенешаля, а пізніше 
Королівського омбудсмана, як органу парламентського контролю 
за адміністрацією, якому доручалося стежити за тим, «аби закони 
та статути у країні виконувалися, а цивільні службовці чітко 
дотримувалися своїх повноважень і обов’язків» 300. Як вже зазна-
чалося, дехто із дослідників пропонує шукати коріння «омбудс-
мана» в інших правових культурах більш раннього періоду.

Немає одностайності і у визначенні причин та чинників 
виникнення інституту омбудсмана. Як справедливо зазначає 
А. Сунгуров, турбота про захист прав людини аж ніяк не була 
початковою метою запровадження посади омбудсмана Карлом ХІІ, 
котрий навряд чи думав про це взагалі 301. На думку цього автора, 

300 Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт 
омбудсмана). Москва : Ad Marginem, 1997. 286 с.

301 Сунгуров А. Ю. Омбудсман и другие государственные институты защиты 
прав человека. Приложение к журналу «Северная Пальмира». Санкт-Петербургский 
гуманитарно-политологический центр «Стратегия». СПб. : Норма, 2004. С. 23–54.
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прагненням короля було упорядкування діяльності виконавчих 
органів, які починали виходити з під влади монарха, а скарга гро-
мадян була наче індикатором того, що або чиновник не викону-
вав існуючих законів чи норм, і його потрібно було поправити, або 
самі ці закони вже застаріли, і їх потрібно було замінити 302.

Схожу думку висловлює і Мартен Остінг, колишній омбудсман 
Нідерландів, котрий зазначає, що історично роль Омбудсмана 
як захисника людей мала другорядне значення – за скандинав-
ською традицією парламент вбачав у омбудсмані офіційну особу, 
в завдання котрої входило нагляд за виконавчою владою від свого 
імені і котрий доповідав про свої висновки парламенту як вищому 
контролюючому органу демократичної системи, тобто нагляд 
Омбудсмана на протязі довгого часу був зосереджений на закон-
ності дій виконавчої влади 303.

Вважається також, що однією із причин заснування посади 
омбудсмана стала лібералізація суспільних умов на початку 
ХІХ ст., яка зумовила виникнення конституційних норм у Швеції. 
Саме для того, щоб урівноважити широкі повноваження короля 
із повноваженнями парламенту, Шведський парламент (риксдаг) 
отримав право обирати особливого парламентського комісара 
(омбудсмана) для нагляду і контролю за дотриманням органами 
влади і управління законів та інших законодавчих актів, які при-
ймав парламент 304.

Не зупиняючись детально на хронології виникнення і поши-
рення інституту класичного парламентського омбудсмана в різ-
них країнах світу, відмітимо лише, що найбільш потужною є хвиля 
його розповсюдження після Другої світової війни, коли цей 

302 Сунгуров А. Ю. Омбудсман и другие государственные институты защиты 
прав человека. Приложение к журналу «Северная Пальмира». Санкт-Петербургский 
гуманитарно-политологический центр «Стратегия». СПб. : Норма, 2004. С. 23–54.

303 Остинг М. Защита целостности и независимости института Омбудсмана: 
глобальне перспективы. Омбудсманы мира. Сборник статей / Отв. ред. 
С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон миллий энциклопедияси», 2006. 
С. 49–71. 383 с.

304 Хаманева Н. Ю. Охрана прав граждан зарубежных стран: институт омбудс-
мена (Сравнительный аспект). Сб. обзоров. Москва, 1991. С. 5–154.
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інститут запроваджується за межами Північної Європи в інших 
європейських країнах. При цьому таке розповсюдження супрово-
джувалося зміною його початкової моделі, що призвело до різно-
маніття його різновидів з точки зору сфери компетенції, струк-
тури повноважень, процедури призначення та підзвітності. Зміни, 
яких зазнав концепт омбудсмана, визначалися як причинами, 
загальними для всіх країн, так і причинами національного харак-
теру. При цьому, як зауважує М. Тимофєєв, причини, що лежать 
в основі феномена поширення інституту омбудсмана у другій 
половині XX ст., відрізнялися від тих, які зумовили його виник-
нення в Швеції і Фінляндії 305.

Швидке поширення цього інституту в другій половині XX ст. 
пов’язане з тим, що збільшення адміністративних і державних 
органів та кількості працівників адміністративного апарату, 
ускладнення функцій державного апарату в умовах «держави 
загального добробуту» або соціально орієнтованої держави 
з неминучістю виявило проблему ефективності контролю 
діяльності чиновників виконавчої влади. Як слушно зазначає 
О. В. Марцеляк, збільшення бюрократичних структур на найви-
щому та центральному рівнях, наділення широкою компетен-
цією місцевих органів влади та органів місцевого самовряду-
вання зумовлюють зміни в характері та масштабах діяльності 
їх посадових осіб, збільшується коло питань, які можуть само-
стійно вирішувати ці органи та їх посадові особи, а відповідно, 
зростає й імовірність порушення ними прав і свобод людини 
та громадянина 306.

Крім того, після жахіть Другої світової війни, яка породила 
фашизм й фактично зруйнувала саме поняття прав людини, сві-
това громадськість усвідомила, що підтримка міжнародного 
миру неможлива без дотримання основних прав і свобод людини, 

305 Тимофеев М. Т. Институт омбудсмана в Великобритании и Ирландии: конт-
роль, основанный на сотрудничестве. АНО «Юристы за конституционные права 
и свободы». Москва : Новая юстиция, 2006. С. 10. 208 с.

306 Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні: статус і функ-
ціонування : монографія / За ред. О. В. Марцеляка. Харків : ТОВ «ПРОМЕТЕИ-
ПРЕС», 2006. 268 с.
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що призвело до їх інституціоналізації та створення міжнародної 
системи захисту прав людини. За словами першого Національного 
Омбудсмана Аргентини Х. Майорано, «напевно, Омбудсману 
було б важко перетнути скандинавські кордони, якщо б не Друга 
світова війна, результатом якої стало встановлення нацистських 
і фашистських режимів, що мало згубні наслідки для особистих 
свобод та дотримання самих фундаментальних прав людини, 
а також наступне відновлення Європи з політикою глибокого 
державного втручання, обтяженого потребами сильно соціалі-
зованого суспільства, яке вимагало розширення та покращення 
державного обслуговування» 307. За словами автора, зростання 
адміністративної активності в деякій мірі стало відповіддю 
на зміни в концепції прав особистості. Відбувся зсув від суб’єктив-
них юридичних категорій, що встановлювали обмеження влади 
держави, типове для ліберального конституціоналізму – права 
на життя, рівність, приватну власність – до прав обслуговуючого 
характеру (за допомогою соціального конституціоналізму), коли 
держава бере на себе позитивні права, такі як пропозиція освіти, 
охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури, відпо-
чинку, гармонійного навколишнього середовища тощо 308.

Як доводить Л. Новак-Каляєва, концепція прав людини, 
акцептована на всіх рівнях європейського управління, впли-
нула на характер взаємовідносин в означеній системі в двох 
ракурсах: на стратегічному рівні цей вплив зумовив праг-
нення європейського співтовариства втілити в життя права 
людини як основу діяльності владних і громадських інститу-
цій; на тактичному рівні – пошук гнучких процедур забезпе-
чення реалізації прав людини на місцях 309. Авторка стверджує, 

307 Майорано Х. Л. История Омбудсмана. Омбудсманы мира. Сборник статей / 
Отв. ред. С. Ш. Рашидова. Ташкент : Изд-во «Узбекистон миллий энциклопеди-
яси», 2006. С. 25. 383 с.

308 Там же. С. 26.
309 Новак-Каляєва Л. М. Права людини як теоретико-методологічна основа 

державного управління : автореф. дис. … д-ра наук з державного управління. 
25.00.01. Національна академія державного управління при Президентові 
України. Київ. 2014. С. 8. 39 с.
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що концепція прав людини, будучи невіддільною від демокра-
тії, умотивовує управлінські дії органів управління та надає їм 
довершеного змісту 310.

Водночас випадки зловживання владою та порушення прав 
людини характерні, хоча й різною мірою, для всіх держав, неза-
лежно від стану економіки, політичного режиму, традицій, куль-
тури та морально-психологічних характеристик населення. В усіх 
країнах жертви таких порушень відчувають моральну необ-
хідність виправдання своїх претензій на кваліфіковану владу 
та справедливе поводження. Права людини забезпечують таке 
виправдання, а демократія забезпечує поширення прав на всіх 
людей, навіть на тих, які складають меншини 311.

Паралельно з утвердженням прав людини, розвитком соці-
ально орієнтованих держав загального добробуту та демокра-
тичних засад управління, відбувається й зростання бюрокра-
тичного апарату, необхідного для розподілу суспільних благ 
і послуг, а отже збільшення й проявів бюрократизму як анти-
поду демократичної держави, зокрема, нехтування суспіль-
ними інтересами, випадків корупції, ігнорування чи пору-
шення окремими органами виконавчої влади чи їх посадовими 
особами інтересів і прав громадян. Бюрократизм, за сло-
вами А. Порайко, є виключно негативним явищем, яке ста-
вить під загрозу побудову демократичного громадянського 
суспільства, ефективну реалізацію конституційних прав і сво-
бод громадян 312.

Як зазначає В. Проданик, в політичній площині бюрокра-
тизм означає – надмірне розростання і безвідповідальність 
виконавчої влади; в соціальній – відчуження влади від народу; 

310 Новак-Каляєва Л. М. Права людини як теоретико-методологічна основа 
державного управління : автореф. дис. … д-ра наук з державного управління. 
25.00.01. Національна академія державного управління при Президентові 
України. Київ. 2014. С. 15. 39 с.

311 Там само.
312 Порайко А. М. Демократичні засади протидії бюрократизму в системі дер-

жавного управління України : дис. … канд. наук з держ. управління. 25.00.01. 
Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2017. С. 95.
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в організаційній – підміну змісту роботи формою; в морально-пси-
хологічній – деформацію ціннісних орієнтацій у носіїв бюрокра-
тичної свідомості 313. Все це веде до ще більшого відчуження пере-
січного громадянина від влади, негативно впливає на збільшення 
кількості порушень, а отже й збільшення скарг на діяльність влад-
них структур з боку громадян.

Питання про ефективні механізми публічного контролю над 
діяльністю чиновників набуло досить актуального звучання, 
рішення якого здійснювалося в різних державах своїми спо-
собами. Традиційно контроль за діяльністю виконавчої влади 
здійснювала влада парламентська, однак з ускладненням і роз-
ростанням державного апарату стало очевидно, що одних тільки 
сил парламентаріїв тут недостатньо, у зв’язку з чим необхідно 
було вирішити питання про додаткові способи вирішення кон-
фліктних ситуацій і доповненні контрольних повноважень 
парламенту 314.

Необхідність протидії бюрократизму, випадкам зловживання 
владою та порушень прав людини обумовила необхідність нала-
годження нових механізмів взаємовідносин органів влади з насе-
ленням та організаціями, що виражають їх інтереси, залучення 
інститутів громадянського суспільства у прийняття рішень 
та здійснення контролю над органами публічної влади. Крім того, 
навіть в країнах з розвиненими системами контролю – консти-
туційного, адміністративного, судового – відчувалася нагальна 
потреба в додаткових публічно-правових засобах контролю 
та захисту прав громадян. Таким універсальним допоміжним 
інститутом, який поєднав функції контролю за органами публіч-
ної влади й захисту прав людини став інноваційний інститут 
омбудсмана, який з самого початку його заснування справедливо 
вважається важливим інструментарієм зміцнення законності 

313 Общая и прикладная политология : учебн. пособ. / Под общ. ред. В. И. Жукова, 
Б. И. Краснова. Москва : МГСУ; Изд-во «Союз», 1997. С. 45.

314 Галяутдинов Б. С. Конституционный институт Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации в системе государственного контроля 
Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Московский гумани-
тарный университет. Москва, 2014. С. 63.
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та правової основи в діяльності виконавчої влади, формою поза-
судового контролю 315.

Не останню роль у запровадженні інституту омбудсмана віді-
грала і велика завантаженість судових органів, які не встигали 
своєчасно розглядати скарги та заяви громадян, а також усклад-
нена і надто формалізована процедура доступу до суду. Проблеми, 
за слушним зауваженням А. П. Горбачова, «виникали навіть в тих 
країнах, де були створені спеціальні адміністративні суди для 
контролю державної адміністрації. Вони були уповноважені роз-
глядати законність адміністративних дій, але не могли управляти 
процесом прийняття рішень. Правила «належного урядування», 
які не були закріплені в законодавчих актах, взагалі не могли 
застосовуватися адміністративними судами. З цих причин, доступ 
до закону виявився обмежений – навіть в розвинених конститу-
ційних державах, де системи правової охорони були достатні» 316. 
Як відзначає Н. Ю. Хаманєва, адміністративна юстиція страждала 
на більш формальне і бюрократичне ставлення до потреб та інте-
ресів громадян, на складність своїх структур і юридичної техніки, 
що не сприяло її наближенню до пересічних громадян 317.

Тому почався пошук альтернативних засобів з метою адапта-
ції публічної адміністрації до потреб громадян та захисту прав 
людини за допомогою спеціально створених інституцій, зокрема, 
інституту омбудсмана як допоміжного, субсидіарного органу, 
що розширює традиційні контрольні функції парламенту щодо 
інших органів влади і управління. Звернення до інституту омбудс-
мана, на думку М. Тимофеєва, було викликано тим, що його уста-
нова дозволяла, з одного боку, пом’якшити наслідки посилення 
виконавчої влади для громадян, виступити додатковим засобом 

315 Хаманева Н. Ю. Роль омбудсмана в охране прав граждан в сфере государст-
венного управления. Сов. государство и право, 1990. № 9. С. 138–147.

316 Горбачев А. П. Специализация института Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации (на примере Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Белгород, 2015. 
С. 12. 24 с.

317 Хаманева Н. Ю. Охрана прав граждан зарубежных стран: институт омбудс-
мена (Сравнительный аспект). Сб. обзоров, 1991. С. 5–154.
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захисту їх прав, позбавленим недоліків судових засобів захисту, 
і, з іншого боку, посилити контроль парламенту над адміністра-
тивною системою в цілому 318. Концепція інституту дозволяла роз-
глядати порушення прав людини в якості індикатора незадовіль-
ної реалізації адміністративної функції держави, пов’язаної або 
з недосконалістю нормативної бази, або з дефектами адміністра-
тивної практики 319.

Із заснуванням інституту омбудсмана громадяни отримали 
додатковий механізм захисту своїх прав – посередника між сус-
пільством та державною владою, суспільство отримало нові мож-
ливості професійного державного захисту своїх прав і законних 
інтересів у випадках неправомірних дій чи бездіяльності органів 
влади, їх посадових осіб 320. Інститут омбудсмана як засіб попере-
дження і врегулювання спірних ситуацій, зменшив також необхід-
ність звернень до судових інстанцій і, відповідно, навантаження 
у сфері адміністративних та цивільних розслідувань.

У міру поширення даного інституту спостерігаються тенден-
ції зміни його функціонального призначення. По-перше, зі сфери 
компетенції омбудсманів виключаються органи судової влади, 
що пов’язано з розвитком механізму оскарження і перевірки судо-
вих рішень, а також неможливістю поєднання незалежності суд-
дів із зовнішнім контролем. По-друге, обмежуються владні повно-
важення омбудсманів при виявленні порушень. Так складається 
класична концепція омбудсмана 321.

«Класична» концепція передбачає здійснення омбудсме-
нами парламентського контролю за органами виконавчої влади. 

318 Тимофеев М. Т. Институт омбудсмана в Великобритании и Ирландии: конт-
роль, основанный на сотрудничестве. АНО «Юристы за конституционные права 
и свободы». Москва : Новая юстиция, 2006. С. 15–6. 208 с.

319 Там же.
320 Вершинина И. Ф. Институт Уполномоченного по правам человека в субъек-

тах Российской Федерации: конституционно-правовое исследование : автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Москва, 2009. С. 3. 26 с.

321 Интеллектуальные трансформации. Новые теоретические парадигмы : 
монография / под. ред. К. В. Киселева, В. Н. Руденко. Екатеринбург : УрО РАН. 2008. 
С. 251. 329 с.
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Основною метою таких омбудсманів є підвищення ефективності 
державного управління. У зв’язку з цим в сферу їх компетен-
ції входять питання дотримання вимог формальної законності 
органами виконавчої влади. Відповідно до «класичної» концеп-
ції омбудсмани не наділені владними повноваженнями по впливу 
на суб’єкт, який допустив порушення, вони не можуть покарати 
посадову особу або піддати його переслідуванню в адміністра-
тивному або кримінальному порядку; не мають права змінити 
рішення державного органу або посадової особи. Якщо суб’єкт, 
який допустив порушення, добровільно його не усуває, то омбудс-
ман звертається в компетентні органи 322.

Паралельно, як противага концентрації повноважень цен-
тральному управлінню, на європейському рівні у післявоєнний 
період розпочався процес децентралізації, посилюючи місцевий 
і регіональний аспекти національної та європейської політики. 
Європейське керівництво потурбувалося розвитком місцевої 
влади і тим, щоб державне і місцеве управління були взаємодо-
повнюючими один для одного і допомогли б організувати євро-
пейський процес об’єднання, заснований на демократії, правах 
людини і верховенстві закону 323.

У 1951 році група мерів створила організацію, яка тоді нази-
валася Рада європейських муніципалітетів (CEM). Просуваючи 
свою мету, мери стали свого роду батьками-засновниками 
Європейського Союзу. Створення Ради європейських муніци-
палітетів стало однією з основ Європейського союзу, що спира-
ється на принципи місцевого та регіонального самоврядування. 
Так в 1953 році на першій Генеральній Асамблеї Ради європей-
ських муніципалітетів була прийнята Європейська Хартія місце-
вих свобод (European Charter of Local Liberties). Вперше документ, 
прийнятий місцевою владою, який визначає права муніципалі-
тетів, міст і сіл, став значущим для національних урядів. Факт, 

322 Интеллектуальные трансформации. Новые теоретические парадигмы : 
монография / под. ред. К. В. Киселева, В. Н. Руденко. Екатеринбург : УрО РАН. 2008. 
С. 251–252. 329 с.

323 Грицун И. В. О роли местного самоуправления в Европе. Местное право. 
2018. № 3. С. 133–142.
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що представникам різних країн Європи вдалося домовитися про 
права їх муніципалітетів, показав, що, незважаючи на всі істо-
ричні, культурні та політичні відмінності, місцева влада має 
справу з подібними проблемами і питаннями. Більше тридцяти 
років по тому Рада Європи прийняла Європейську Хартію місце-
вого самоврядування, в основу якої в значній мірі лягла Хартія 
місцевих свобод 324.

Розвиток місцевої демократії сприяв наближенню муніципаль-
них влад і органів управління до рядових громадян і до кращого 
розуміння та врахування потреб і проблем громадян, сталому 
і успішному розвитку своїх територій в інтересах своїх громадян, 
організації і надання основних громадських послуг, орієнтованих 
як на населення в цілому, так і на тих, хто найбільше їх потребує, 
і виступати на захист їх інтересів. Таким чином, децентралізація 
мала велике значення для здійснення демократії і прав людини 
на місцевому рівні.

У ряді європейських країн докладалися і докладаються зусилля 
з метою забезпечення всебічного врахування прав людини 
в діяльності місцевих органів влади. Зокрема, приймаються 
заходи по зміцненню управління на основі широкої участі грома-
дян, проведення перевірок і оцінок, пов’язаних з правами людини, 
розгляду місцевих проблем в контексті прав людини, розробці 
процедур для визначення відповідності місцевих законів і пра-
вил принципам, які лежать в основі прав людини, подання допо-
відей про дотримання договорів в області прав людини на місце-
вому рівні, виділенню чіткого обсягу фінансів в муніципальному 
бюджеті на цілі здійснення прав людини, забезпечення система-
тичної підготовки місцевих службовців з питань прав людини, 
підвищення обізнаності громадськості про права людини тощо 325.

324 Грицун И. В. О роли местного самоуправления в Европе. Местное право. 
2018. № 3. С. 133–142.

325 Очередной доклад Консультативного комитета о роли местных органов 
власти в деле поощрения и защиты прав человека, включая всесторонний учет 
прав человека в деятельности местной администрации и государственных служб. 
ГА ООН. Совет по правам человека. Двадцать седьмая сессия. 4 сентября 2014 г.  
A/HRC/27/59. С. 12.
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В якості ще одного важливого кроку на шляху забезпечення 
прав людини на місцевому рівні слід розглядати розробку  
деякими муніципалітетами місцевої Хартії прав людини з викла-
денням конкретних обов’язків місцевих органів влади в області 
прав людини.

З метою зміцнення потенціалу громадянського суспільства 
в сфері спостереження за діяльністю місцевих органів влади 
та забезпечення і захисту прав людини членів територіальних 
громад в багатьох містах за ініціативи активістів громадян-
ського суспільства була ініційована ідея запровадження муніци-
пального омбудсмана.

Поширення інституту омбудсмана по світу і його адаптація 
до різних соціально-економічних умов конкретних країн супро-
воджувалося трансформацією його класичної моделі: від органу 
парламентського контролю над органами виконавчої та судо-
вої влади з метою підвищення ефективності державного управ-
ління до незалежного наглядового органу, основною метою якого 
є захист прав людини за допомогою контролю над більш широ-
ким колом суб’єктів – від державних органів управління до при-
ватних організацій 326.

При цьому, модифікації традиційної омбудсманівської схеми 
не впливали на її сутність, якщо вони вкладалися у рамки функ-
ціональної і статусної характеристик. На відміну від класич-
ного інституту омбудсмана, сучасні омбудсмани є багатофункці-
ональними органами, які сприяють реалізації принципів і норм, 
що закріплюють основні права і свободи людини, на національ-
ному рівні, розвитку міжнародного і регіонального співробітни-
цтва у сфері прав людини, відіграють профілактичну (превен-
тивну) роль в запобіганні порушень конституційних прав людини.

Особливості організації державної влади, навіть при схожості 
форми правління і політичного режиму, вплинули на місце омбудс-
мана в системі поділу влад, характер його взаємодії з законодав-
чою владою, урядом й іншими державними органами, на порядок 

326 Эмих В. В. Компетенция уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации. Екатеринбург : УрО РАН. 2010. С. 21. 218 с.
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звернення до омбудсмана і правову природу прийнятих ним 
рішень. А національні культурно-правові традиції відбиваються 
на офіційній державно-правовій назві цього інституту.

На думку В. Чуксіної, під впливом глобалізації прав людини від-
булася трансформація закладеного на початку юридичного сенсу 
концепції омбудсмана – з органу контролю за адміністрацією 
він все більше почав перетворюватися в постомбудсман інсти-
тут – спеціалізований інститут щодо сприяння правам людини 
й їх захисту, який розуміється в широкому сенсі (як ретроспектив-
ний і проспективний захист), в інститут внутрішньодержавного 
контролю за дотриманням національних і міжнародних стандар-
тів прав людини, в своєрідного промоутера прав людини 327.

Тобто основною метою омбудсманів стає забезпечення захисту 
і дотримання прав і свобод людини і громадянина. Це дало під-
стави ряду вчених стверджувати, що дані посадові особи по своїй 
суті вже не є омбудсманами, їх потрібно розглядати як «уповно-
важених з прав людини» 328. Наприклад, А. Сейтяненд схематично 
охарактеризував відміну омбудсманів від «уповноважених з прав 
людини» наступним чином: «Сутність ролі омбудсманів полягає 
в захисті громадян від неналежних дій адміністрації, в той час 
як уповноважені з прав людини виконують лише частину функцій 
омбудсманів і обмежені констатацією порушень прав людини» 329.

Але на думку інших вчених таку позицію навряд чи можна 
визнати переконливою, оскільки омбудсмани та «уповноважені 
з прав людини» мають однакову юридичну природу – вони здійс-
нюють контроль за діяльністю чиновників на основі розгляду 
скарг громадян. Зсув цілей діяльності омбудсманів свідчить про 
можливість адаптації цього інституту до різних правових систем. 

327 Чуксина В. В. Государственные специализированные органы по содейст-
вию правам человека и их защите (сравнительно-правовое исследование) : 
дисс. ... доктора юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституционное право; конституци-
онный судебный процесс; муниципальное право». Омск, 2016. С. 85–86. 432 с.

328 Интеллектуальные трансформации. Новые теоретические парадигмы : 
монография / под. ред. К. В. Киселева, В. Н. Руденко. Екатеринбург : УрО РАН. 2008. 
С. 254. 329 с.

329 Там же.
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У зв’язку з цим видається, що «уповноважені з прав людини» є різ-
новидом омбудсманів 330.

У юридичній літературі трансформація інституту омбудс-
мана представлена у вигляді класифікації його моделей. Різними 
авторами пропонуються власні підходи до такої класифікації. 
Так, А. Сунгуров виокремлює: «нордичну» модель, характерною 
ознакою якої є тісний зв’язок з парламентом й широка компе-
тенція, в сферу якої входять як структури виконавчої влади, так 
й судова система, омбудсман цієї моделі має право порушувати 
судове переслідування міністрів, але в той же час, захист прав 
людини не являється його першочерговим завданням; кла-
сичну модель – характерною ознакою якої є акцентування уваги 
на управлінській діяльності й попередженні випадків неналеж-
ного урядування, а не на захисті прав людини, судова система 
виключається з його компетенції; й пост авторитарну модель – 
характерною ознакою якої є пріоритет захисту прав людини 
щодо пріоритету парламентського контролю й попередження 
випадків «неналежного управління» 331. Професор Віденського 
університету Г. Куцко-Стедмайєр на основі типу повноважень 
розрізняє «базову модель» або «класичну модель», «модель вер-
ховенства права», «модель прав людини» 332.

З точки зору еволюції компетенції і повноважень омбудсмана 
представляє інтерес класифікація моделей омбудсмана, запро-
понована В. Еміх: історична (контрольно-імперативна) модель 
компетенції омбудсмана – передбачає здійснення омбудс манами 
парламентського контролю за органами виконавчої та судової 
влади, а основною метою омбудсманів цієї моделі є підвищення 
ефективності державного управління, в зв’язку з чим в сферу 

330 Интеллектуальные трансформации. Новые теоретические парадигмы : 
монография / под. ред. К. В. Киселева, В. Н. Руденко. Екатеринбург : УрО РАН. 2008. 
С. 254. 329 с.

331 Сунгуров А. Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная 
практика (опыт сравнительного анализа). СПб. : Норма, 2005. С. 30–35.

332 Kucsko-Stadlmayer Gabriele. European Ombudsman-Institutions. A comparative 
legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea. Vienna, Austria : Springer 
Wien New York. 2008. Р. 59–64.
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їх компетенції входять питання дотримання вимог формаль-
ної законності органами виконавчої та судової влади; класична 
(контрольно-рекомендаційна) модель компетенції омбудсмана – 
передбачає здійснення омбудсманами парламентського конт-
ролю за органами виконавчої влади, їх основною метою є під-
вищення ефективності державного управління, у зв’язку з чим 
в сферу їх компетенції входять питання дотримання вимог фор-
мальної законності органами виконавчої влади; правозахисна 
модель компетенції омбудсмана, відповідно до якої основною 
метою омбудсманів є сприяння захисту прав і свобод людини 
і громадянина, а не підвищення ефективності державного управ-
ління, сферу компетенції цієї моделі складають питання забезпе-
чення захисту і дотримання прав і свобод людини і громадянина 
широким колом суб’єктів, у зв’язку з чим компетенція омбудсма-
нів стала носити більшою мірою не «контрольний», а «правоза-
безпечувальний» характер 333.

Таким чином, з часу заснування й по мірі розповсюдження 
інституту омбудсмана відбувається його еволюція з загального 
інспекційного органу в інститут, який від абстрактного контролю 
переходить до конкретного розслідування порушень прав грома-
дян 334. Разом з тим інститут отримав додаткові національні риси, 
пов’язані з необхідністю його органічного вбудовування в кон-
кретну правову систему з характерними для неї структурою вза-
ємодій між інститутами, правовою культурою і специфікою юри-
дичної професії 335.

Таку відмінність між моделями омбудсмана різних країн не слід 
розцінювати як недолік чи перевагу, оскільки вона пояснюється 
особливостями державного механізму та необхідністю існування 

333 Эмих В. В. Компетенция уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации (конституционно-правовое исследование) : дисс. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2008. С. 16–26.

334 Эмих В. В. Компетенция уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации. Екатеринбург : УрО РАН. 2010. С. 21–22.

335 Тимофеев М. Т. Институт омбудсмана в Великобритании и Ирландии: конт-
роль, основанный на сотрудничестве. АНО «Юристы за конституционные права 
и свободы». Москва : Новая юстиция, 2006. С. 16. 208 с.
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інституту, який би компенсував чи підсилював відповідно нагля-
дову або правозахисну діяльність. Тому не дивно, що характери-
зуючи омбудсмана як незалежну, деполітизовану, авторитетну 
інституцію, вітчизняні дослідники акцентують увагу на правоза-
хисній його функції, а зарубіжні – на здійсненні нагляду за «належ-
ним управлінням» 336.

Еволюція інституту омбудсмана і зміни його початкової сут-
ності яскраво проявляються у новітніх його варіаціях й функ-
ціональній спеціалізації. Але, вірним є твердження казахського 
науковця Е. Мухітдінова, що, незалежно від того, що у світо-
вій практиці форми ефективного провадження функцій захисту 
прав і свобод людини національними інститутами омбудсмана 
постійно модифікуються залежно від особливостей державно-
правової системи, стійка прихильність до будь-якої моделі 
не повинна стати самоціллю для роботи омбудсмана, найголов-
ніше, що формування і функціонування відповідної моделі інсти-
туту омбудсмана повинно відповідати міжнародним стандартам 
формування національних установ з прав людини 337.

Для захисту прав і інтересів найбільш уразливих у правовому 
відношенні категорій і груп населення, таких як діти, особи похи-
лого віку, інваліди тощо, почали запроваджуватися спеціалізовані 
омбудсмани як на національному, так і на рівні окремих терито-
ріальних одиниць. Запровадження спеціалізованих омбудсманів, 
за слушним зауваженням О. В. Марцеляка, свідчить про здат-
ність цього контрольно-наглядового, правозахисного інституту 
до прагматичної, гнучкої абсорбції 338.

336 Мельничук О. Ф. Конституційно-правове забезпечення права на освіту 
в Україні в контексті європейського досвіду : дис. … д-ра юрид. наук. 12.00.02. 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2015. С. 333.

337 Мухитдинов Е. Н. Правовые основы формирования и функционирования 
института омбудсмена (уполномоченного по правам человека) в Казахстане 
и за рубежом: международно-правовые аспекты : автореф. дисс. … д-ра фило-
софии (Ph. D.). Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Алматы, 
2009. 29 с.

338 Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: сві-
товий досвід та Українська модель : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02. 
Одеська національна юридична академія. Одеса, 2004. С. 17.
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Наявність такого роду омбудсманів робить більш продуктив-
ною і ефективною їх співпрацю з органами державної влади, від-
повідними об’єднаннями громадян, сприяє посиленню правового 
захисту конкретних соціальних груп населення, а деякі відступи 
від класичної схеми омбудсмана, що спостерігаються у статусі спе-
ціалізованих омбудсманів, не змінили його сутності і основного 
призначення – захист прав громадян, створення аури довіри між 
громадянами та органами державної влади 339.

Дослідивши матеріали про діяльність зарубіжних спеціалізова-
них омбудсманів, З. Шабанова робить висновок, що на відміну від 
омбудсмана «загальної компетенції», основною функцією спеціалізо-
ваних омбудсманів є не тільки відновлення порушених прав грома-
дян, що звертаються до омбудсмана за захистом цих прав, а й вироб-
лення і забезпечення проведення державної політики, спрямованої 
на захист однієї або декількох вразливих соціальних груп або в пев-
ній сфері суспільного життя, віднесеній до його компетенції 340.

Положення про те, що інститут спеціалізованого омбудсмана 
запроваджується тоді, коли суспільство й держава визнають необ-
хідність гарантування не тільки прав і свобод більшості насе-
лення, а й прав і законних інтересів меншин та окремих категорій 
громадян, зокрема тих, які з різних причин не можуть здійсню-
вати їх самостійно в повному обсязі, на думку Ю. Палєєвої, є чин-
ником формування громадянського суспільства, збагачення 
й універсалізації каталогу прав і свобод людини та громадянина 
на міжнародному й національному рівнях, а також розвитку пра-
возахисної функції держави 341.

Інституціональна гнучкість й адаптивність інституту омбудс-
мана сприяла зародженню ідей щодо його подальшої модифікації.  

339 Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: сві-
товий досвід та Українська модель : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02. 
Одеська національна юридична академія. Одеса, 2004. С. 17.

340 Шабанова З. М. Специализированные уполномоченные по правам чело-
века в России и зарубежных странах : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.02. 
Российская академия госс. службы при Президенте РФ. Москва, 2004. С. 10. 28 с.

341 Палєєва Ю. С. Спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних країнах: досвід для 
України. Альманах міжнародного права. 2015. Вип. 7. С. 84–91.
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Так, розвиток і трансформація місцевого самоврядування  
«як особливої форми публічно-територіальної самоорганізації 
місцевої спільноти мешканців, об’єднаних спільними і такими, 
що мають самостійне соціально-правове значення, інтересами, 
і в той же час – як територіальної форми реалізації соціально єди-
ної публічної влади народу і однієї з основ державного устрою..., 
покликане в силу установчої волі народу повсюдно забезпечувати 
задоволення життєво важливих потреб людини за місцем про-
живання, ... доступу до необхідного для нормальної життєдіяль-
ності обсягу публічних послуг належної якості» 342, сприяло роз-
будові інститутів громадянського суспільства щодо здійснення 
громадського контролю над органами місцевого самоврядування 
та захисту муніципальних прав людини.

Критеріальною основою для розвитку громадянського 
суспільства є децентралізація влади, яка забезпечує чіткий і зба-
лансований розподіл повноважень, ресурсів та відповідальності 
між центральними органами державного управління та місце-
вого самоврядування. Децентралізація передбачає нові меха-
нізми участі громадян у місцевому самоврядуванні, розширює 
їх можливості у виборі відповідальних представників влади 
та висловленні їм недовіри, а також в участі у процесі прийняття 
рішень 343. Одним із ключових етапів цих перетворень є створення 
дієвих інституцій місцевого самоврядування, здатних створю-
вати та постійно підтримувати сприятливе життєве середовище 
в громаді, яке необхідне для всебічного розвитку, самореалізації 
людини, захисту її прав і свобод 344.

342 Бондарь Н. С., Джагарян А. А. Местное самоуправление: законодательство 
и практика реализации (в свете региональной правовой политики). Серия: 
Библиотечка судебного конституционализма. Вып. 6. Ростов-на-Дону : Профпресс, 
2016. С. 13. 176 c.

343 Хоббі Ю. С. Вплив процесів децентралізації на забезпечення прав та свобод 
людини і громадянина. Науковий вісник Ужгородського національного універси
тету, 2015. Серія: Право. Випуск 35. Частина І. Том 1. С. 105–109.

344 Трещов М. М. Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територі-
альних громад: теоретичний аспект. Державне управління та місцеве самовряду
вання, 2015. Вип. 2 (25). С. 60–68.
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Місцеві та регіональні рівні влади дозволяють краще вра-
ховувати потреби і проблеми громадян, ніж загальнодержавна 
влада. Передача повноважень і завдань, які не вимагають рішень 
на національному рівні, в міста і регіони дає можливість зворот-
ного зв’язку і призводить до великих можливостей у вирішенні 
завдань, враховувати конкретні обставини і потреби жителів. 
Розширення самоврядних прав і можливостей громадян дає їм від-
чуття причетності; муніципалітети перестають бути лише поста-
чальниками послуг водопостачання, каналізації, транспорту, шкіл 
і парків для дітей. Вони стають реальними політичними суб’єк-
тами, які мають право приймати рішення в областях, що стосу-
ються забезпечення основ життєдіяльності громадян на терито-
ріях свого проживання 345.

На процес відродження місцевої демократії як основи грома-
дянського суспільства, яка надає найбільш ефективну можли-
вість кожному громадянину напряму приймати участь у вирі-
шенні найбільш життєво важливих питань, що виникають перед 
громадою, та сприяє безпосередній реалізації основних прав і сво-
бод людини і громадянина, безпосередньо вплинули нові соці-
альні проблеми, пов’язані з наслідками глобалізації й урбанізації 
суспільства, масовою міграцією населення та утворенням великих 
спільнот, де спільно проживають різноманітні групи населення. 
За цих умов підтримка соціального миру на місцевому рівні стала 
спільною проблемою для всіх регіонів світу, особливо для вели-
ких міст, жителі котрих «об’єднуються за наявності соціально обу-
мовленої системи територіальних публічних інтересів і потреб 
жителів, що виникають із сукупності особистих і групових інтере-
сів. Взаємозв’язок цих інтересів ґрунтується на так званій «тріаді 
інтересів», що виникають у сфері місцевого самоврядування: інте-
реси території; інтереси територіальної громади; інтереси конк-
ретного жителя – члена такої громади» 346.

345 Грицун И. В. О роли местного самоуправления в Европе. Местное право. 
2018. № 3. С. 133–142.

346 Батанов О. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної 
влади в Україні: поняття та ознаки. Вісник Центральної виборчої комісії, 2008. 
№ 2 (12). С. 56.
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З огляду на це, на міжнародній арені, особливо у рамках Ради 
Європи, відбуваються різного роду заходи, розробляються про-
грами та інвестиційні проекти з приводу створення умов, що спри-
яють розвиткові та покращенню місцевої демократії, визнанню 
права колективів муніципальних громад, особливо громад вели-
ких міст, як високо урбанізованих утворень, самостійно вирішу-
вати питання соціального, економічного, екологічного характеру, 
визначати політику адміністрації з точки зору дотримання інте-
ресів і прав мешканців 347. Задля цього у рамках Компанії за під-
тримки Постійної Конференції Місцевих і Регіональних Органів 
Влади Європи (CLRAE) була прийнята довгострокова програма 
муніципальної політики з метою підвищення відповідальності 
муніципальних органів влади за якість управління та міського 
розвитку та розроблена Європейська Хартія Міст 348, що стала 
свого роду «візитівкою» Ради Європи з питань розвитку муніци-
пальних громад у напрямку заохочення та захисту прав людини.

З поміж іншого, Хартія визнає право громадян на захист від 
різного роду небезпек, право на гідне житло, охорону здоров’я, 
культурне дозвілля та право на здійснення демократичного конт-
ролю над осередком свого проживання, які належать усім членам 
територіальної громади без дискримінації за будь-якими озна-
ками, як то стать, вік, походження, соціально-економічне та полі-
тичне становище, фізичні та психологічні недоліки тощо. А одним 
з головних завдань муніципальної влади є захист цих прав шля-
хом вироблення відповідної стратегії 349.

У травні 2008 року приймається друга Європейська 
Хартія міст – «Маніфест нової урбаністики», котра доповнює 

347 Голяк Л. В. Міжнародно-правова регламентація муніципальних прав 
людини: сучасні підходи та тенденції розвитку в умовах глобалізації. Вісник 
Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2013. Випуск 5. 
С. 122–128.

348 Європейська Хартія міст / принята Постоянной Конференцией 
Местных и Региональных Органов Власти Европы Совета Европы 30.03.92.  
URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1303089&Site=COE

349 The European Declaration of Urban Rights – SCLRA. 1992.  
URL: http://eu.istanbul.gov.tr/Default. aspx?pid=8462
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та актуалізує першу з урахуванням нових вимог демократич-
ного розвитку суспільства. Хартія заохочує розвиток ще біль-
шої демократії, принципів соціальної справедливості та рів-
ноправності, підвищення ефективності й якості управління 
тощо 350. У «Маніфесті» відзначається, що з часу прийняття пер-
шої Хартії був подоланий глибокий розрив в Європі між Сходом 
і Заходом континенту, який ознаменував весь післявоєнний 
період. У цей вирішальний період наші міста стали тією части-
ною європейської території, яка перша і найбільш сильно від-
чула на собі наслідки глобалізації, оскільки саме міста стали 
головним місцем адаптації Європи до нових технологічних, 
екологічних, економічних та соціальних умов, що виникли 
в результаті цієї глобалізації. Таким чином, наші міста зіткну-
лися з широкомасштабними соціальними і економічними змі-
нами: зменшення ролі робітничого класу і де-індустріаліза-
ція територій, поглиблення соціальних відмінностей і криза 
народних кварталів, зростаюча міграція і старіння населення, 
постійне розширення площі міст тощо 351.

Питання сталого розвитку територіальних громад на основі 
підходу, заснованого на правах людини, складають й зміст 
Декларації ООН про міста та інші населені пункти у новому тися-
чолітті 352. У Декларації, зокрема, зазначається, що в сучасний час, 
коли загострюються такі проблеми, як бідність, безробіття, без-
домність, відсутність основних послуг, соціальна ізоляція деяких 
верств населення, особливо, жінок, дітей та маргінальних груп, 
зростає усвідомленість необхідності комплексного вирішення 
даних проблем із залученням більш ширшого кола громадськості 

350 Европейская хартия городов II Манифест новой урбаністики : Принята 
Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы в ходе его 
15-ой Пленарной сессии 29 мая 2008 г. в Страсбурге. URL: http://www.slg-coe.org.ua/ 
wp-content/uploads/2015/05/Principle-9.-European-chart.pdf

351 Там же.
352 Декларация о городах и других населенных пунктах в новом тысячеле-

тии: Принята резолюцией S-25/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
от 9 июня 2001 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/habitatdec.shtml
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та розширенням можливостей місцевих органів влади, неурядо-
вих організацій та інших партнерів для більш активної і ефектив-
ної участі у сталому розвиткові населених пунктів та розбудові 
місцевої демократії 353.

Варто також згадати і такий важливий для зміцнення локаль-
ної демократії та розвитку правозахисних інституцій на міс-
цевому рівні міжнародно-правовий документ, як Європейська 
Хартія з охорони прав людини у місті (European Charter for the 
Safeguarding of the Human Rights in the City) 354, метою якої є заохо-
чення підвищення поваги до прав людини з боку муніципальних 
органів влади, сприяння інтеграції мешканців територіальних 
громад у суспільне життя, підвищення їх політичної активності 
та залучення до управління справами громади, а також праг-
нення зробити муніципальне управління більш ефективним 
і доступним для громадськості. У Хартії зазначається, що муні-
ципальні органи влади у співпраці з іншими інститутами гро-
мадянського суспільства у межах національного законодавства 
повинні забезпечувати і гарантувати право громадян на гідне, 
з усіма вигодами та достатньої площі житло, на захист від забруд-
нення, право на здійснення демократичного контролю над осе-
редком свого проживання, на охорону здоров’я (розбудова 
закладів для надання медичних послуг), культурне дозвілля 
(наявність спортивних та інших культурних споруд), свободу 
пересування (забезпечення мережею громадського транспорту), 
забезпечення водою та іншими енергетичними ресурсами і від-
повідною комунікацією тощо 355.

Хартія не має обов’язкової юридичної сили для сторін, 
що її підписали, а носить рекомендаційний характер і слугує 

353 Декларация о городах и других населенных пунктах в новом тысячеле-
тии: Принята резолюцией S-25/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
от 9 июня 2001 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/habitatdec.shtml

354 European Charter for the Safeguarding of the Human Rights in the City: Approved 
in St Denis on the 18th May 2000. URL: http://www.idhc.org/cat/documents/Carta_
ingles.pdf

355 Ibid.
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у якості керівних принципів для регулювання політики у містах 
і прийняття місцевих законів у напрямку захисту та гарантій 
прав людини 356.

На універсальному рівні в рамках ООН схожою з Європейською 
є прийнята у 2011 році Всесвітня (глобальна) Хартія-порядок 
денний з прав людини у місті (Global Charter-Agenda for Human 
Rights in the City) 357, в якій зазначено, що двадцять перше сто-
ліття характеризується процесами глобалізації та урбанізації 
суспільства, що призводить до швидких темпів зростання місь-
кого населення та виникнення міських агломерацій і мега-полі-
сів, у яких формування самих людей та способу їх життя визна-
чаються станом соціально-культурного середовища. Процес 
урбанізації супроводжується збільшенням різноманітних потреб 
людини, підвищенням вимог до якості життя, до зменшення 
рівня бідності, реалізації та захисту своїх муніципальних прав 
та законних інтересів 358. Для становлення міста як нового соці-
ального простору, де є всі можливості для розвитку демократич-
ного суспільства, виникає необхідність у більш чіткому визна-
ченні зобов’язань муніципальних влад щодо реалізації кожного 
конкретного права людини.

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи, врахову-
ючи тісний зв’язок між громадянами й їх виборними представни-
ками на місцевому рівні, відмічає, що місцеві влади як найкраще 
можуть аналізувати становище у сфері прав людини, виявляти 
відповідні проблеми й приймати заходи щодо їх вирішення, 
що саме в містах та міських кварталах, тобто якомога ближче 
до повсякденного життя людей, повинно забезпечуватися 

356 Голяк Л. В. Міжнародно-правова регламентація муніципальних прав 
людини: сучасні підходи та тенденції розвитку в умовах глобалізації. Вісник 
Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2013. Випуск 5. 
С. 122–128.

357 Global Charter-Agenda for Human Rights in the City. Committee on Social 
Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights United Cities and Local 
Governments (UCLG). URL: https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/UCLG_
Global_Charter_Agenda_HR_City_0.pdf

358 Ibid.
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дотримання прав людини 359. Для цього Конгрес місцевих і регіо-
нальних пропонує створення на місцевому рівні незалежних 
механізмів та органів щодо контролю за дотриманням прав 
людини місцевою владою та розгляду скарг мешканців на пору-
шення їх прав з боку адміністрації, зокрема, такі органи, як міс-
цеві (муніципальні) омбудсмани, які можуть стати цінною гаран-
тією від зловживань на місцевому рівні й сприяти покращенню 
та удосконаленню надання послуг 360.

У ході 37-ої сесії Конгресу місцевих та регіональних влад 
29–31 жовтня 2019 року були розглянуті Принципи захисту і зміц-
нення інституту омбудсмана («Венеціанські принципи»), прийняті 
Венеціанською Комісією на 118-ій пленарній сесії 15–16 березня 
2019 року. За словами Харалда Бергмана, Нідерландського омбудс-
мана, котрий був тематичним представником Конгресу на цій 
сесії, омбудсмани – найважливіший елемент держави, заснованій 
на принципах демократії, верховенства права, належного управ-
ління, поваги прав людини та фундаментальних свобод 361.

Венеціанські принципи, за словами Бергмана, «покликані 
консолідувати і розширити можливості інституту омбудс-
мана. Омбудсмани – не нова тема для Конгресу. Уже кілька років 
ми займаємося інститутом омбудсмана на всіх рівнях управління. 
Вже були прийняті кілька рекомендацій і резолюцій про роль 
омбудсмана на місцевому і регіональному рівні як інструменту 
для захисту прав громадян» 362. Х. Бергман підкреслив важливість 
омбудсманів для демократії, відмітив, що «омбудсмани самостійно 
вживають заходів проти неналежного управління та передбачу-
ваних порушень прав людини і, отже, відіграють вирішальну роль 
щодо влади та місцевого самоврядування, які повинні приймати 

359 Роль местных и региональных властей в соблюдении прав человека. 
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. 18-я сессия. 4 марта 
2010 г. CG(18)6. URL: https://rm.coe.int/-/168071b6bc

360 Там же.
361 Бергманн Харалд. Принципы защиты и продвижения института омбудсмена 

или «Венецианские принципы». URL: http://www.congress-political-groups.eu/ 
uploads/bloc599/ildg_newsletter_december_2019_ru.pdf

362 Там же.
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критику. Як сполучна ланка між адміністрацією та громадянами, 
вони часом є першою або останньою інстанцією, що дозволяє усу-
нути порушення прав людини. Важливу роль відіграють омбудс-
мани і в стосунках між місцевим і вищим рівнем влади. Це додат-
ковий інструмент для захисту місцевого самоврядування, поряд 
з судовим захистом» 363.

Документи, розроблені та прийняті міжнародною спільно-
тою у сфері прав людини у контексті транспонування пріорите-
тів прав людини в теорію та практику європейського управління, 
універсалізують підходи та типізують проблеми в цій галузі й слу-
жать як конкретними стандартами функціонування суспільства, 
так і дороговказами органам управління 364, в тому числі й орга-
нам місцевого самоврядування.

Як відзначає І. А. Галіахметов, в правовій державі стан забез-
печення прав і свобод людини на місцевому рівні в статусі 
громадянина та особи є: найважливіший показник досягну-
того еволюцією суспільства через систему інститутів муніци-
пального права; ступінь національного розвитку демократич-
них засад; рівень здійснення кожним своїх конституційних 
положень (прав) 365. Слушною також є думка В. С. Куйбіди 
й В. І. Чушенко, що забезпечення прав і свобод людини та грома-
дянина на місцевому рівні як специфічна діяльність із надання їм 
реального, невід’ємного та непорушного характеру передбачає 
створення певних умов, за яких їх реалізація є безперешкодною, 
максимально ефективною, де охорона запобігає найменшій мож-
ливості їх порушення, а захист від скоєного правопорушення 

363 Бергманн Харалд. Принципы защиты и продвижения института омбудсмена 
или «Венецианские принципы». URL: http://www.congress-political-groups.eu/ 
uploads/bloc599/ildg_newsletter_december_2019_ru.pdf

364 Новак-Каляєва Л. М. Права людини як теоретико-методологічна основа дер-
жавного управління : автореф. дис. … д-ра наук з державного управління. 25.00.01. 
Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 
2014. С. 29. 39 с.

365 Галіахметов І. А. Права і свободи людини в системі інститутів муніципаль-
ного права. Порівняльноаналітичне право. 2013. № 4. С. 48–52.
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сприяє відновленню порушених прав і притягнення винної 
особи до відповідальності 366.

Створення таких умов є головним обов’язком органів міс-
цевого самоврядування. Але на практиці права і свободи членів 
територіальних громад не завжди реалізуються у повному обсязі 
або взагалі грубо порушуються службовими особами публічної 
адміністрації, а існуючі правозахисні механізми не завжди здатні 
забезпечити швидкий, своєчасний, ефективний і легко доступний 
захист постраждалих від таких зловживань і порушень. Це актуалі-
зувало зацікавленість новими альтернативними нетрадиційними 
інститутами захисту прав людини, що не дублюють функції існу-
ючих, а можуть діяти паралельно з ними, доповнювати їх діяль-
ність. Як вже відмічалося структурною ланкою такого механізму 
став муніципальний омбудсман з прав людини як модифікована 
версія класичної моделі парламентського омбудсмана.

Серед чинників, які визначили процес інституціоналізації муні-
ципальних омбудсманів, А. Ю. Сунгуров, виокремлює наступні: 
зобов’язання держав щодо реалізації міжнародних конвенцій 
з прав людини стосовно створення різних рівнів захисту зазначе-
них прав; неможливість охопити всю проблематику захисту прав 
людини на території країни загальнонаціональним омбудсманом; 
сприяння створенню за допомогою омбудсманів різного рівня 
єдиного та несуперечливого правового простору щодо забезпе-
чення реалізації та захисту прав людини 367. Крім того, на думку 
названого автора, важливими чинниками виникнення інсти-
туту місцевого (муніципального) омбудсмана являються також: 
наявність у відповідному територіальному утворенні відпові-
дальних і свідомих представників влади, які усвідомлюють важ-
ливість створення сучасних інститутів ефективної правової дер-
жави; наявність відповідальних представників громадянського 

366 Куйбіда В., Чушенко В. Система місцевого самоврядування України. Вісник 
Української академії державного управління при Президенті України. 1998. № 2. 
С. 186–194.

367 Сунгуров А. Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная 
практика (опыт сравнительного анализа). СанктПетербургский гуманитарно 
политологический центр «Стратегия». СПб. : Норма. 2005. С. 41–45. 384 с.
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суспільства, правозахисних організацій, які вважають, що даний 
інститут дозволить більш якісно захищати права мешканців; 
наявність представників юридичної та іншої наукової спільноти, 
які розглядають даний інститут як важливу складову створення 
правової держави; наявність неурядових організацій, які ставлять 
за мету розвиток інституту омбудсмана як важливого елементу 
створення демократичної держави, публічної політики; бажання 
національного омбудсмана мати союзників і помічників у регіо-
нах та муніципальних утвореннях; діяльність державних струк-
тур і міжнародних організацій, зацікавлених у розвитку держави 
як ефективної правової держави 368.

Потреби сучасного суспільства в демократичних інститутах, 
які здатні вирішувати проблеми громадян та спрощувати мож-
ливість захисту порушених прав людини, популяризація концеп-
ції омбудсмана, універсальність інституту омбудсмана та здат-
ність до модифікації і можливостей у захисті прав окремих 
категорій прав людини, пояснює появу і розповсюдження моде-
лей приватноправових квазіомбудсманів, посади яких почали 
запроваджувати на рівні окремих підприємств, установ, орга-
нізацій (організаційні чи корпоративні омбудсмани), закладів 
освіти (університетські, шкільні), охорони здоров’я (із захисту 
прав пацієнтів) та інших.

368 Сунгуров А. Ю., Шишлов А. В. Сравнительный анализ законодательства 
об Уполномоченных по правам человека в некоторых субъектах Российской 
Федерации. Государство и право. 2003. № 4. С. 41–49.
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ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ  
МУНІЦИПАЛЬНОГО ОМБУДСМАНА У СВІТІ: 
ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ 

ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

3.1 Інституційний розвиток  
муніципального омбудсмана  
в США та Канаді

У конституційному праві США інститут громадянських 
прав і свобод грає важливу і неоднозначну роль. Він сфор-
мувався на основі багатої історичної, політичної і правової 
Європейської спадщини. Норми, що регулюють громадянські 
права і свободи, знаходяться в постійному русі, і основну роль 
тут відіграють рішення і тлумачення Верховного суду США. 
Це обумовлено тим, що прийняті майже триста років тому 
конституційно-правові норми перестали відповідати запитам 
суспільства, що динамічно розвивається, і тому вони допов-
нюються законодавчим шляхом і, перш за все, шляхом судових 
тлумачень 369.

Як зазначає білоруська дослідниця Д. Манєвська, незважаючи 
на майже трьохсотрічну історію США, в науці конституційного 
права до сих пір є предметом дискусій питання про поняття і пере-
лік громадянських прав за американською концепцією. Найбільш 
важливі норми, що регламентують громадянські права і свободи, 
містяться в Першій Поправці до Конституції США, яка регламен-
тує свободу релігії, слова, друку, зборів. Вона виступає як правова, 
вірніше, конституційна, основа процесу формування і функціо-
нування всіх недержавних органів і організацій, як вихідна юри-
дична база для розробки та видання різних нормативно-правових 

369 Маневская Д. А. Некоторые вопросы американской концепции прав 
и свобод граждан. Генезис и развитие. Белорусский журнал международного 
права и международных отношений, 2000. № 3. URL: http://evolutio.info/ru/
journal-menu/2000-3/2000-3-manevskaya
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актів, що регламентують внутрішнє життя і діяльність даних 
інститутів 370.

Специфіка американської інтерпретації прав людини, відсут-
ність єдності та ієрархії норм на федеральному і регіональному 
рівнях детермінували динаміку і специфіку формування амери-
канських правозахисних установ. На федеральному рівні зако-
нодавчо засновані вузькоспеціалізовані органи, такі як: Комісія 
з громадянських прав – незалежне двопартійне агентство для 
розвитку національної політики в області громадянських прав 
і сприяння реалізації федерального законодавства з громадян-
ських прав; Комісія з рівних можливостей в області зайнятості – 
провідне агентство з реалізації антидискримінаційного законо-
давства США з питань працевлаштування, які за своєю правовою 
суттю не в повній мірі відповідають характеристикам органів 
щодо сприяння правам людини і їх захисту 371.

Незважаючи на велику різноманітність наявних в окремих 
штатах, містах і інших територіальних одиницях таких структур, 
які мають різні назви, їх права та обов’язки практично однакові – 
усунення та запобігання дискримінації за допомогою справедли-
вого застосування закону.

Аналізуючи тенденції розвитку американської правозахис-
ної системи, В. В. Чуксіна робить висновок про те, що відбува-
ється модернізація правозахисних структур, починаючи зі зміни 
назв, розширення сфери компетенції, появи нових методів 
роботи, переорієнтації на запобігання різних форм дискримі-
нації та пропаганди прав людини тощо, свідчать про поступо-
вий відхід від вузько американського трактування прав людини 
і форм їх захисту до загальноприйнятих понять «прав і свобод 

370 Маневская Д. А. Некоторые вопросы американской концепции прав 
и свобод граждан. Генезис и развитие. Белорусский журнал международного 
права и международных отношений, 2000. № 3. URL: http://evolutio.info/ru/
journal-menu/2000-3/2000-3-manevskaya

371 Чуксина В. В. Государственные специализированные органы по содейст-
вию правам человека и их защите (сравнительно-правовое исследование) : авто-
реф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского. Омск, 2016. С. 32–33.
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людини» і функцій правозахисних установ 372, що сприяє появі 
нових інститутів із захисту прав людини, в тому числі й інсти-
туту омбудсмана.

Вважається, що Сполучені Штати Америки є однією з пер-
ших країн, де з’явилися офіси муніципальних омбудсманів. Які 
саме фактори сприяли виникненню ідеї запровадження цієї 
моделі омбудсманів в цій країні, достеменно не відомо. У нау-
кових джерелах висуваються різні припущення щодо цього. 
Так, вважається що думка про необхідність в органі, що дозво-
ляє неформально, оперативно, ефективно й без зайвих витрат 
сприяти захисту прав людини, вирішувати суперечки між меш-
канцями та адміністрацією міста, стимулювати й контролю-
вати органи влади і управління, виникла в часи одного з най-
більш яскравих й динамічних періодів в історії США – періоду 
«прогресивної ери» (або «прогресистів»), коли були проведені 
перші спроби вирішення проблем, пов’язаних з процесами 
реформування держави з метою створення справжньої пред-
ставницької демократії і народовладдя, укріплення локальної 
демократії 373.

«Прогресивна ера», на думку Є. Голіонко, є «одним з найяскра-
віших, динамічних і цікавих періодів в історії США ХХ ст. У ті роки 
проводилася масштабна і комплексна програма реформ, зароджу-
валися явища і процеси, що перекроїли весь історичний вигляд 
США: держава робила перші спроби приборкати владу моно-
полій і трестів, ввести регулювання економіки, заходи соціаль-
ного захисту населення; проводилися адміністративна реформа 
і реформи партійно-політичної системи країни. Цей період, 
як і будь-який інший період великих перетворень, був суперечли-
вим і неоднозначним, тому дати єдину оцінку руху прогресистів, 

372 Чуксина В. В. Государственные специализированные органы по содейст-
вию правам человека и их защите (сравнительно-правовое исследование) : авто-
реф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского. Омск, 2016. С. 32–33.

373 Голионко Е. С. Участие университета штата Висконсин (США) в прогрес-
систских реформах (1903–1914 гг.) : автореф. дисс. ... канд. исторических наук. 
07.00.03. Московский гос. ун-тет им. М. В. Ломоносова. Москва, 1998. С. 3.
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програмі прогресистських реформ і «Прогресивної ери» в цілому, 
безумовно, дуже складно» 374.

Прогресистський рух початку XX ст. став реальним, практич-
ним втіленням суспільної потреби в поліпшенні, вдосконаленні 
та реформуванні існуючого порядку і гуманізації економіки, полі-
тики і соціальної сфери, формуванні і посиленні ролі громадського 
контролю за законністю діяльності та компетентному виконанню 
своїх обов’язків органами державної влади і місцевого самовряду-
вання. Причому, основні зусилля «прогресистів» були направлені 
на зміцнення саме локальної демократії, удосконаленні управління 
на муніципальному рівні. Така зосередженість саме на муніципаль-
ному рівні врядування пояснюється розгалуженістю різних муні-
ципальних систем США (в країні існує 50 різних муніципальних 
систем), певною незалежністю муніципалітетів від центрального 
уряду і навіть від штатів, відсутністю прямого підпорядкування 
органів місцевого управління державній владі 375.

У загальному і цілому в даний час в штатах США існує до шести 
видів адміністративно-територіальних одиниць зі своїми орга-
нами місцевого управління: графства (counties); міста (cities); Боро 
(boroughs); Віліджі (villages); таун (towns) і Тауншип (townships) 376, 
а також нетрадиційні види – спеціальні та шкільні округи) з широ-
кими повноваженнями органів місцевого самоврядування в базо-
вих сферах його функціонування: встановлення та збору місцевих 
податків та пошуку відповідних способів фінансування, плану-
вання та розвитку громади, створення необхідної сфери послуг, 
спроможності кожної особи брати участь у роботі місцевих орга-
нів управління тощо. Таким чином в муніципальних корпораціях 
проживає 3/4 населення країни 377.

374 Голионко Е. С. «Висконсинский эксперимент»: первые опыты построения 
гражданского общества в США. Государственное управление, 2006. № 7. С. 1–11.

375 Старцев Я. Ю. Государственное и муниципальное управление в зарубежных 
странах : курс лекций. С. 89. URL: https://www.c-z-s.ru/doc/build/study/starcev-ya.
yu.-gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-.pdf

376 Там же. С. 91.
377 Там же. С. 92.
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Місцеве управління є підрозділом штату, формується і здійс-
нює свої повноваження в рамках правової системи штату. Кожен 
штат самостійно визначає систему, структуру, повноваження міс-
цевих органів, що на практиці призводить до різноманіття підхо-
дів щодо вирішення питань муніципального управління в різних 
штатах, різноманітності правового статусу муніципальних оди-
ниць. Така розгалуженість та багаторівнева система муніципалі-
тетів й органів місцевого самоврядування викликає іноді серйозні 
проблеми з їх юрисдикцією. Оскільки система цих органів має 
в основі невеликі утворення, громадянин одночасно може пере-
бувати під юрисдикцією до 10 недержавних утворень, що, у свою 
чергу призводить до конфліктів щодо меж встановлення та збору 
податків, а також застосування засобів відповідальності 378.

Багатокомпонентний рух «прогресистів», що включав в себе 
безліч різноманітних рухів за реформи (фермерський рух, виступи 
городян проти корупції в муніципалітетах і за муніципальні 
реформи, антимонопольні та антитрестівські рухи, рух за поліп-
шення якості життя і багато інших), було логічним продовжен-
ням реформи управління та впровадження механізмів прямої 
демократії.

Ера «прогресистів» сприяла появі та розвиткові ще одного про-
гресивного руху у боротьбі з проявами корупції у владних структу-
рах, який, певною мірою, сприяв становленню інститутів громад-
ського контролю над органами управління, – руху «макрейкерів» 
(від англ. Muckraker – буквально – «люди з гнойовими вилами» 
або, як їх ще називали – «розгрібачі бруду») – прогресивних жур-
налістів та письменників, котрі на межі XIX–XX століть розпочали 
компанію з викриття економічних та соціальних проблем, займа-
лися журналістськими розслідуваннями резонансних справ. Своїй 
назві рух завдячує Теодору Рузвельту, який назвав їх так в одному 
зі своїх виступів, і це нове словосполучення міцно увійшло в аме-
риканський лексикон. «Макрейкери» викривали факти коруп-
ції, зловживання владою, фінансових махінацій, соціальної 

378 Петришин О. О. Сучасний стан місцевого самоврядування у країнах англо-
саксонської правової сім’ї: проблеми та перспективи розвитку. Державне будів
ництво та місцеве самоврядування. 2013. № 25. С. 195–208.
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нерівності, расової та інших видів несправедливості та дискримі-
нації, незаконних та надмірно тяжких умов праці тощо 379.

У ряді випадків, розслідування «макрейкерів» привели 
до протестів громадськості, урядовим і юридичним перевіркам, 
проведенню реформ у судовій та виборчій системі, зміні деяких 
законів для припинення шахрайства та хабарництва в сферах 
охорони здоров’я, навколишнього середовища, умовах праці 
емігрантів і забезпечення безпеки громадян. Тобто, робота 
«макрейкерів» охоплювала широкий спектр юридичних, соці-
альних, етичних і суспільно-політичних проблем 380. При нагоді 
зауважимо, що серед перших «макрейкерів» були такі відомі 
письменники, як Марк Твен (справжнє ім’я: Семюель Ленгхорн 
Клеменс), Джек Ло́ндон (Джон Ґріффіт Че́йні), Теодор Драйзер 
та деякі інші.

Своїм завданням «макрейкери» вважали привернення уваги 
американського суспільства до різного роду зловживань і коруп-
ції, в першу чергу, в муніципалітетах країни, оскільки, як вже зазна-
чалося, переважна більшість населення країни проживає саме 
в територіальних громадах. «Макрейкери» викривали факти шах-
райства членів муніципалітетів та інших зловживань в органах 
місцевого управління, закликали до проведення прогресивних 
реформ, до зміні існуючих порядків і повернення до принципів 
декларації незалежності, до необхідності контролю за діяльністю 
муніципальних органів влади, а також багато зробили для підви-
щення правосвідомості громадян та усвідомлення ними необхід-
ності проведення демократичних реформ.

Ще раз підкреслимо, що особлива увага саме до муніципальної 
влади пояснюється не тільки особливостями системи місцевого 
самоврядування в США, яка характеризується широкою децент-
ралізацією, а й також відсутністю у Конституції США норм, які 
безпосередньо регулюють місцеве управління. В основі розвитку 

379 Неренц Д. В. Журналистские расследования США: новые методы организа-
ции и проведения (конец 1990-х – 2014 гг.) : дисс. … канд. філолог. наук. 10.01.10. 
Российский гос. гуманитарный ун-тет. Москва, 2015. С. 18–20. 214 с.

380 Там же.
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демократичного середовища місцевої громади в США лежить 
ідея про самоврядне суспільство (громаду), яке існує автономно, 
як держава в державі, і має самостійно вирішувати свої проб-
леми. Держава через законодавство на федеральному рівні регу-
лює загальні питання або найбільш значні сфери. Муніципалітет, 
у свою чергу, деталізує законодавчу базу стосовно до місцевих 
реалій та здійснює моніторинг ситуації і контролює діяльність 
різних структур.

У літературі панує точка зору, згідно з якою США займають 
положення однієї з найбільш стійких демократій у світі. Історично 
для США поняття «свобода», «демократія», «самоврядування», 
«справжня спільність громадян» були засадами політичного 
життя країни. Місцеве самоврядування відноситься до одного 
з базисних елементів всієї інфраструктури американської демо-
кратії. Однією із сходинок до встановлення демократичних основ 
на муніципальному рівні, виробленні гнучкого механізму взаємо-
дії державної влади, місцевого самоврядування та місцевого насе-
лення, являється створення системи ефективного громадського 
контролю. Розвинений інститут громадського контролю є одним 
з необхідних і важливих атрибутів сучасних моделей місцевого 
самоврядування в США. А важливою частиною цього інституту 
стали муніципальні омбудсмани.

Слід зауважити, що в Сполучених Штатах Америки ідея запро-
вадження інституту омбудсмана на федеральному рівні так 
і не знайшла свого втілення, що, на думку деяких дослідників, 
було обумовлено географічними, політичними і соціальними 
причинами: величезні розміри території; гетерогенне населення 
з полярними соціальними статусами; двопартійна система з пар-
тіями, що змагаються; президентське правління, що характери-
зується підпорядкуванням державних службовців президенту; 
відсутність різкої межі між політикою і управлінням, – всі ці фак-
тори були критичними для ідеї омбудсмана 381. Натомість виникла 
широка мережа регіональних і муніципальних омбудсманів, 

381 Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зару-
бежных странах : учеб. пособие. Москва : Изд-во РУДН. 2002. С. 49–52.
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а також омбудсманів (квазіомбудсманів) різних установ, зокрема, 
університетських, корпоративних та інших.

В наукових джерелах висувається також припущення, 
що на виникнення ідеї утворення служби омбудсмана в США впли-
нула активна популяризація цього органу першим омбудсманом 
Данії професором Стефаном Гурвіцем. За словами А. Сунгурова, 
статті С. Гурвіца про досвід омбудсмана, а також виступи на різ-
них міжнародних конференціях, в університетах інших країн, 
в радіопередачах тощо зіграли важливу роль в ініціюванні інсти-
туту омбудсмана не тільки в США, але і в інших країнах 382.

Д. Роват, детально описуючи становлення інституту омбудс-
мана в Сполучених Штатах Америки у статті «Поширення ідеї 
омбудсмана в США» (The spred of the Ombudsman idea in the United 
States), відзначав, що ідея омбудсмана стала відома в США завдяки 
Омбудсману Швеції Альфреду Бекселіусу та Омбудсману Нової 
Зеландії Гай Поулзу, котрі виступали з лекціями в США та «пере-
тнулися у Нью-Йорку під час поїздки Сполученими Штатами 
на початку 1966 року <...> У Нью-Йорку з’явилися два омбудсмани 
і одночасно влаштували своєрідне шоу зірок на засіданні асоціа-
ції адвокатів під головуванням професора Геллхорна» 383. Як наслі-
док, Американська асоціація адвокатів стала провідником кон-
цепції омбудсмана, для чого в її складі було утворено Комітет 
у справах омбудсмана 384.

Результатом зацікавленості ідеєю омбудсмана у США стало 
ініціювання Інститутом урядових досліджень Університету 
Каліфорнії, Центром вивчення демократичних інститутів, гро-
мадських обговорень що доцільності запровадження в їх країні 
інституту омбудсмана, а також розроблення законопроектів про 
омбудсманів. У вересні 1967 року концепція омбудсмана обгово-
рювалася на національній конференції американської асамблеї, 

382 Сунгуров А. Ю. Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» 
и другие институты-медиаторы. Москва : Политическая энциклопедия, 2015. 
С. 117.

383 The spred of the Ombudsman idea in the United States by Donald C. Rowat 
International Ombudsman Institute. OCCASIONAL PAPER # 26 April. 1984. Р. 11.

384 Ibid. Р. 5.
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яка підтримала ідею запровадження інституту омбудсмана, 
передусім, на місцевому та регіональному рівнях 385.

Важливим моментом в розповсюдженні концепції омбудсмана 
стала її підтримка Федеральною службою економічних можли-
востей, а також експерименти зі створення механізмів вирішення 
скарг на місцевому і регіональному рівнях.

Такі дослідницькі проекти, за словами А. Ю. Сунгурова, велися 
перш всього в Інституті державного випробування в Берклі під 
керівництвом професора Стенлі В. Андерсона 386. Варто відзначити 
вагомий вклад, який зробив доктор Стенлі В. Андерсон, професор 
політології Каліфорнійського університету, у поширення концеп-
ції омбудсмана в США. Ним була започаткована колекція матеріалів 
щодо інституту омбудсмана, яку неофіційно називали «Бібліотекою 
омбудсмана». Матеріали в цій бібліотеці омбудсмана були основною 
частиною руху омбудсмана в 1960-х і 1970-х роках, використовува-
лись вченими та студентами доктора Андерсона для дослідження 
та виготовлення великої кількості праць щодо правдоподібності 
та успіху омбудсмана у всьому світі. 2009 році матеріали колекції 
Стенлі В. Андерсона були передані Асоціації омбудсмана США 387.

Але, не зважаючи на численні експерименти, пропозиції 
та проекти, федерального омбудсмана загальної компетенції 
в США так і не існує. На федеральному рівні при федеральних 
мініс терствах і агентствах створено декілька спеціалізованих 
омбудсманів. Так, при Службі внутрішніх доходів (Internal Revenue 
Service) в 1979 року було створено Офіс омбудсмана для плат-
ників податків (Taxpayer Ombudsman Office), 1996 року його 
перейменовано на Офіс захисника платників податку (Office 
of the Taxpayer Advocate) 388. При Департаменті внутрішньої  

385 Сунгуров А. Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная 
практика (опыт сравнительного анализа). Москва : Норма, 2005. С. 56–61.

386 Там же.
387 Stanley V. Anderson. Collection. URL: https://www.usombudsman.org/

ombudsman-library/stanley-v-anderson-collection/
388 Парламентський звіт омбудсмана. Часопис «Парламент». Київ : 

ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив». 2016. Вип. 2. С. 31.
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безпеки (Department of Homeland Security) – Омбудсман служби 
для громадян та іммігрантів (Citizenship and Immigration Services 
Ombudsman) – незалежний Офіс, який звітує заступнику секре-
таря Департаменту внутрішньої безпеки; Омбудсман представ-
ляє щорічну доповідь комітетам сенату та палати представни-
ків щодо судової системи з акцентом на системних питаннях, які 
викликають затримку в наданні імміграційних пільг, а також щодо 
поширених і серйозних проблем, із якими стикаються окремі 
особи й роботодавці у взаємодії зі Службою громадян та іммігран-
тів 389. Також офіси омбудсмана були створені при Департаменті 
освіти, Агентстві з охорони довкілля, Управлінні з продовольства 
та медикаментів.

Реальні успіхи в просуванні інституту омбудсмана, завдяки 
зусиллям окремих політиків, які були наділені достатнім впли-
вом для підтримки ініціативи, були досягнуті на рівні штатів 390. 
Дещо пізніше були обрані й міські омбудсмани. Так, одним із пер-
ших був обраний муніципальний омбудсман м. Дейтона, трохи 
пізніше служба омбудсмана була запроваджена у містах Сієтл, 
Ньюарк, Унчіто, Анкорідж, Атланта, Детройт, Лексінгтон та дея-
ких інших.

Частина з них діяла на основі статутів міста і обиралася місь-
кими радами, частина призначалася мерами міст. У місті Лос-
Анджелесі, наприклад, інститут омбудсмана (The Los Angeles 
County Department of Ombudsman) був створений за допомо-
гою затвердження відповідного Розпорядження спостережною 
радою Лос-Анджелеса. Омбудсман став свого роду посередни-
ком між державно-владними і муніципально-владними інститу-
тами та членами територіальної громади у налагодженні змістов-
ної взаємодії влади та громадськості щодо забезпечення сталого 
й збалансованого місцевого врядування. Цей місцевий інститут 
був першим у своєму роді в штаті Каліфорнія, і також він першим 

389 Парламентський звіт омбудсмана. Часопис «Парламент». Київ : 
ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив». 2016. Вип. 2. С. 31.

390 Сунгуров А. Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная 
практика (опыт сравнительного анализа). Москва : Норма, 2005. С. 61.
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на національному рівні брав участь у вирішенні не тільки місце-
вих питань, а й правоохоронного нагляду 391.

Специфіка розвитку інституту омбудсманів в США, яка 
полягала в різноманітності їх побудови і діяльності, вимагала 
уніфікації цього інституту й узагальнення практики та розу-
міння його сутності. В зв’язку з цим в 1977 році була засно-
вана Асоціація омбудсманів США (The United States Association 
of Ombudsmаn – USOA), яка є національною асоціацією омбудс-
манів США, до якої входять члени офісів омбудсмана в міс-
цевих, штатних та федеральних урядах та афілійованих офі-
сів омбудсмана. Відповідно до свого статуту, метою USOA 
є надання допомоги існуючим омбудсманам та організа-
ціям омбудсманів у вдосконаленні роботи офісів омбудсмана 
на всій території Сполучених Штатів 392. Крім того, USOA при-
свячує себе сприянню та заохоченню створення офісів омбудс-
мана на міжнародному, національному, державному та міс-
цевому рівнях, розробляє стандарти і принципи побудови 
та діяльності омбудсманівських служб, координує їхню діяль-
ність, узагальнює практику та розповсюджує позитивний дос-
від роботи 393.

Надзвичайна мобільність інституту омбудсмана і його попу-
ляризація привела до появи у США різноманітних видів ква-
зіомбудсманів які широко розповсюдився не тільки у сфері 
публічно-правових відносин, а й в сфері приватноправо-
вого регулювання. З 1970-х рр., за словами Наджмула Абедіна 
(Університет Остіна Пія, штат Теннессі), «більшість штатів, міст, 
округів і навіть деяких автономних рад, шкільні ради та різні 
типи агентств, організацій, або установ (наприклад, універ-
ситет) у США пропонують, призначають, або передбачають 

391 Иванова К.А. К вопросу о совершенствовании правовых способов защиты 
прав человека на местном уровне в РФ и за рубежом. Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление, 2017. № 1. С. 12–16.

392 The USOA is Here to Serve You. URL: https://www.usombudsman.org/about/
ombudsman-websites/

393 Ombudsman Websites, United States Ombudsman Association.  
URL: http://www.usombudsman.org/about/ombudsman-websites/
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різноманітні типи омбудсманів, які мають справу з різними 
аспектами суспільного життя» 394.

Дослідник наводить слова видатного американського прихиль-
ника концепції омбудсмана та колишнього голови Комітету омбудс-
мана Міжнародної асоціації омбудсмана та Американської асоціації 
адвокатів Бернарда Франка, котрий, підсумовуючи ситуацію, казав, 
що «американці любили це слово, але не концепцію, тому керівники 
федеральних і державних департаментів та установ призначали 
власні бюро для розгляду скарг та називали їх омбудсманами» 395.

Тому Н. Абедін досить критично ставиться до такого широкого 
розповсюдження офісів «омбудсмана» й зазначає, що «хоча інсти-
тут омбудсмана наразі є глобальним явищем, багато хто не має чіт-
кого розуміння наслідків та аспектів різноманітності ролі, мети, 
цілі та значення цієї установи. Поява найрізноманітніших деві-
антних або спотворених моделей за відносно короткий проміжок 
часу створили подальшу плутанину в їх розумінні. Отже, їх сприй-
няття установи омбудсмана та його місії або функцій стала дещо 
незрозумілим та маргіналізованим» 396.

Як вже відмічалося вище, різновидом квазіомбудсмана у сфері 
приватноправового сектору є організаційний або, як його 
ще називають, «корпоративний омбудсман», яким є спеціально 
призначена нейтральна особа, що зазвичай є підлеглою вищому 
керівництву комерційної корпорації поза звичайних відносин 
ієрархічної підпорядкованості. Через те, що багато скарг вини-
кали з організаційних взаємодій з фізичними особами, багатьма 
організаціями в якості прагматичного механізму врегулювання 
суперечок та альтернативного способу позасудового вирішення 
конфліктів, а також для зв’язків з громадськістю був прийнятий 
і адаптований інститут «омбудсмана».

Професор права Університету Оклахоми Ширлі Вігенд перед-
умовами поширення організаційних омбудсманів вважає реакцію 

394 Najmul Abedin. Conceptual and Functional Diversity of the Ombudsman 
Institution: A Classification. Administration & Society, 2011. 43 (8). Р. 909.

395 Ibid.
396 Ibid. Р. 896-929, 923.
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на виклики, з якими приватний і державний бізнес стикнулися 
в 60–70-ті роки ХХ ст. 397. Протестні рухи національних меншин 
та жінок за рівність трудових прав, зміни в трудовому законо-
давстві, пов’язані з державним регулюванням безпеки на робо-
чому місці, судовими обмеженнями щодо практики звільнень 
за «власним бажанням» тощо, зростання кількості внутрішніх 
конфліктів на робочому місці, а також скарг споживачів, які стали 
більш вимогливими до отриманих послуг, спонукали власників 
підприємств до пошуку методів і способів швидкого, без зайвого 
розголосу та не затратного вирішення цих конфліктів 398.

Таким інструментом вирішення конфліктів став офіс органі-
заційного «омбудсмана». Здебільшого, на думку Ширлі Вігенда, 
«ці омбудсмани не мають незалежності класичного омбудсмана, 
оскільки вони є найманими співробітниками і звітують безпосе-
редньо перед топ-менеджерами. Вони часто служать насамперед 
посередниками у вирішенні організаційних проблем, проводять 
неформальні розслідування та вивчення документів, дають їм 
нейтральну оцінку і можуть рекомендувати організаційні зміни. 
Їх називали різними іменами, але термін «омбудсман» або «прак-
тикуючий омбудсман» став набувати все більш широкого засто-
сування. Вони являють собою швидкозростаючу професію, яка 
наразі нараховує близько 8000 таких “омбудсманів”» 399.

Як зазначає Іштван Пошта, голова Об’єднаної інспекційної 
групи, що здійснювала аналіз діяльності організаційного омбудс-
мана в масштабах системи Організації Об’єднаних Націй з метою 
незалежної оцінки їх функцій і практики, часто роль омбудсмана 
в організації плутають з роллю класичного омбудсмана, котрий 
має повноваження розслідувати скарги, давати оцінку діям 
й в певному ступені користуватися виконавчою владою для забез-
печення виконання дій. Організаційний омбудсман не виконує 

397 Shirley A. Wiegand. A Just and Lasting Peace: Supplanting Mediation with the 
Ombuds Model. OHIO State Journal on dispute resolution. Vol. 12:1. 1996. Рр. 95–146, 
109–110.

398 Ibid.
399 Ibid.
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такої ролі і не може виконувати її. Організаційний омбудсман, 
призначений в якості нейтральної сторони, надає конфіденційне, 
неофіційне, незалежне й неупереджене сприяння співробітникам 
у вирішенні конфлікту за допомоги посередництва й «човникової 
дипломатії», вислуховуючи і будуючи діалог між сторонами конф-
лікту, надаючи поради та оцінюючи можливості примирення 400.

Омбудсман в організації, на думку професора Кембриджського 
університету Лінди К. Райф, не захищає кого-небудь і не відстоює 
чиїсь інтереси, не представляє будь-яку зі сторін спору, не прово-
дить офіційних розслідувань, не бере участі в офіційних процесах 
правосуддя. Омбудсман в організації може представляти доповіді 
старшому керівництву, що містять статистичні дані про діяльність 
свого бюро, тенденції, системні проблеми в організаційних питан-
нях, які приводять до конфліктів 401. Лінда Райф відмічає, що конф-
лікти на робочому місці неминучі, але, якщо випустити ситуацію 
з-під контролю, вона може мати негативні наслідки. Системи вре-
гулювання суперечок включають як офіційну систему здійснення 
правосуддя (управлінську оцінку, суд з розгляду суперечок, апе-
ляційний суд), так і внутрішню неофіційну систему (омбудсман, 
посередник, психолог). Співробітникам слід спочатку спробувати 
врегулювати спір за допомоги неофіційної системи, і лише в разі 
безуспішності цього звертатися зі своїм питанням до формаль-
ної системи. Розгляд по формальній системі є юридичною проце-
дурою, яка є більш повільною і дорожчою в порівнянні з неофіцій-
ним вирішенням проблеми 402.

У своїх резолюціях Генеральна Асамблея визнала, що неофі-
ційне врегулювання конфліктів є найважливішим елементом 
системи відправлення правосуддя, а також ефективним і дієвим 
варіантом для співробітників, які домагаються відшкодування 

400 Анализ внутриорганизационных услуг омбудсмена в масштабах системы 
Организации Объединенных Наций. Доклад Объединенной инспекционной 
группы (ОИГ) на семьдесят первой сесси ГА ООН 30.06.2016. A/71/117.

401 Linda C. Reif. The Ombudsman, Good Governance and the International Human 
Rights System. Second Revised Edition. International Studies in Human Rights (Том 133). 
BRILL NIJHOFF 2020. Рp. 38–39. 442 р.

402 Ibid. Рp. 337–338.
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за своїми скаргами, а також визнала, що омбудсмани надають без 
протоколу конфіденційне, неупереджене і неофіційне сприяння 
врегулюванню суперечок, сприяють запобіганню серйозних кон-
фліктних ситуацій, що дозволяє зменшити звернення до офіційної 
системи і тим самим уникнути непотрібного судового розгляду 403.

Аналогічну роль виконують й так звані «університетські 
омбудсмани» (University of Campus Ombudsman), які почали ство-
рюватися в США наприкінці 60-х років у відповідь на масові сту-
дентські заворушення і протести проти бюрократизації універ-
ситетської адміністрації та недоліків у вищій освіті 404 і посади 
яких були запроваджені у понад сотні американських універси-
тетів. Варто відзначити, що університети США є великою бага-
тофункціональною корпорацією, що об’єднує інтереси різних 
груп, які, за словами О. Бичкової, є стейкхолдерами університету 
(стейкхолдери університету – це керуючий зовнішньої ради, 
президент і його адміністрація, професорсько-викладацький 
склад і студенти) 405.

Їх спільна робота має на увазі постійний пошук балансу між 
інтересами даних чотирьох груп і інтеграцію їх уявлень про функ-
ціонування університету в єдине ціле. У кожної з груп стейкхол-
дерів є власне бачення університету. Опікуни повинні дивитися 
насамперед на відповідну реакцію суспільства, тому для них уні-
верситет – це соціальний інститут, що реагує на запити суспільства, 
держави, ринку. Адміністрація фокусується на ефективності, про-
дуктивності і перевазі. З її точки зору, університет – це перш за все 
корпорація, побудована на поділі праці і працює за чіткими, стан-
дартним правилам і критеріям ефективності/продуктивності. 
Представники професорсько-викладацької групи стурбовані збе-
реженням і просуванням академічних цінностей. Університет для 

403 Анализ внутриорганизационных услуг омбудсмена в масштабах системы 
Организации Объединенных Наций. Доклад Объединенной инспекционной 
группы (ОИГ) на семьдесят первой сесси ГА ООН 30.06.2016. A/71/117.

404 Марцеляк О. В. Роль Уповноваженого з прав людини у розбудові демократії 
і Україні. Право України, 2004. № 1. С. 149–153.

405 Участие в управлении университетом. Научное издание / отв. ред. 
О. Бычкова. СПб. : Норма. 2016. С. 10.
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них – це структура, націлена на пошук, створення та збереження 
нового знання і на передачу його майбутньому поколінню фахів-
ців і вчених. Студенти хочуть здобути освіту і диплом, які дозво-
лять їм в подальшому бути конкурентоспроможними на ринку 
праці. Але також вони можуть бути зацікавлені в студентському 
житті, і для них університет – це організація, яка видає престижні 
дипломи і є місцем їх дозвілля протягом чотирьох і більше років 406. 
Тому не дивно, що всередині такої багаторівневої системи вини-
кає чимало різного виду конфліктів і спорів.

Серед перших подібна служба була створена Вашингтонським 
університетом у 1969 році. Заснування цієї служби не ставило 
за мету замінити існуючі на той час в університеті формальні адмі-
ністративні механізми вирішення конфліктів. Функціонування 
даної служби стало неформальним способом удосконалення 
діяльності адміністрації, каналом компромісної взаємодії між 
управлінськими службами, студентами, викладачами, співробіт-
никами та слугує захисту прав і інтересів особи всередині універ-
ситетського співтовариства 407.

Як і в інших університетах, у Вашингтонському університеті 
діяльність омбудсмана регулюють внутрішні акти. Так, на підставі 
наказу президента університету омбудсман, керуючись загалом 
університетською політикою: діє як джерело інформації і допомоги 
для всіх членів колективу університету незалежно від того, пов’я-
зані вони із викладацькою діяльністю чи ні; отримує скарги від сту-
дентів, викладачів, співробітників на порушення їхніх прав з боку 
адміністрації чи окремих осіб; проводить розслідування за скар-
гами; сприяє у пошуках шляхів виходу з конфліктної ситуації; дає 
рекомендації президентові та відповідним уповноваженим посадо-
вим особам щодо необхідності прийняття рішень про зміну внут-
рішніх правил чи усунення недоліків у діяльності адміністрації 408.

406 Участие в управлении университетом. Научное издание / отв. ред. 
О. Бычкова. СПб. : Норма. 2016. С. 10.

407 Носырева Е. И. Особенности института омбудсмена в США. Право и поли
тика. 2001. № 9. С. 93–100.

408 Там же.
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Робота університетського омбудсмана передбачає також 
дотримання двох основних принципів: не вживати ніяких заходів 
і не діяти без згоди заявника та не розголошувати інформацію, 
отриману від заявника. З урахуванням вищеназваних загальних 
положень і принципів університетський омбудсман діє само-
стійно та приймає всі рішення на свій розсуд.

Університетські омбудсмани мають децентралізовану 
службу, що захищає права студентів, викладачів і службов-
ців, порушені рішеннями або діями посадових осіб, органів 
або організацій, що належать до університетської спільноти. 
Зазвичай омбудсмани університетів призначаються керів-
ництвом університету, ректором або колегіальним органом, 
що представляє інтереси факультетів і студентів. Деякі універ-
ситетські омбудсмани обираються студентством, що забезпе-
чує переважно їхні інтереси 409.

Компетенція омбудсманів розповсюджується на територію 
всього університетського містечка, що є свого роду територіаль-
ною громадою, в якому не тільки навчаються, а й проживають 
як студенти, так і викладачі та обслуговуючий персонал універси-
тету, і який має свої правила та норми проживання. Тому омбудс-
ман розглядає конфліктні ситуації, пов’язані не тільки з навчаль-
ним процесом, а й трудовими відносинами, фактами дискримінації 
чи зловживанням службовим становищем тощо.

За словами М. Чавез Рудольф, президента асоціації омбудсманів 
університетів і коледжів та колишнього омбудсмана Університету 
Колорадо в Боулдері, асоціація розробила Стандарти діяльності 
омбудсманів університетів і коледжів, які сприяють професійному 
розвитку омбудсманів та удосконаленню їх діяльності. Зокрема, 
в Стандартах визначені керівні принципи діяльності університет-
ського омбудсмана, якими є конфіденційність, нейтралітет, неза-
лежність та неофіційність 410.

409 Бойцова В. В. Омбудсмены для университетов? Правоведение. 1994. № 4. 
С. 95–97.

410 Рудольф М. Чавез. Ассоциация омбудсманов университетов и колледжей. 
Омбудсманы мира / под ред. С. Ш. Рашидова. Ташкент : «Узбекистон миллий энци-
клопедияси». 2006. С. 303–304. 397 с.
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Менш поширеною є мережа приватноправових омбудсманів 
засобів масової інформації, так званих «ньюс-омбудсманів», сино-
німічною назвою яких є також «омбудсман з преси», «представник 
читачів або глядачів, слухачів», «захисник читачів/глядачів/слуха-
чів», «громадський редактор» тощо 411. Їх запровадженню сприяло 
розширення прав засобів масової інформації щодо саморегулю-
вання як спільних зусиль журналістської професійної спільноти 
з добровільного визначення керівних принципів роботи редакції 
і їх дотримання 412.

У багатьох випадках використання переваг саморегулю-
вання, на думку А. Ріхтера, є більш ефективним механізмом, 
ніж застосування юридично обов’язкових норм, оскільки зако-
нодавчій базі часто не вистачає гнучкості і пристосованості 413. 
Саморегулювання – це також зобов’язання орієнтованих на якість 
організацій і редакцій ЗМІ підтримувати діалог з громадськістю. 
З метою раціонального і незалежного вирішення спорів і проб-
лем, що викликають обґрунтовану стурбованість аудиторії і про-
фесійної спільноти, створюється механізм розгляду скарг, складо-
вою якого і є ньюс-омбудсман.

Як стверджує К. Назаретян, «у США про цей інститут мова 
всерйоз зайшла в 1967 р. після статті в журналі «Esquire» редак-
тора газети The Washington Pоst Бена Багдікяна. У ній він гово-
рив про те, що преса задихається від кризи читацької довіри 
і введення в газетах посади ньюс-омбудсманів могло б запо-
бігти подальшому розчаруванню читачів в ЗМІ. Через кілька 
місяців журналіст газети The New York Times А. Раскін напи-
сав статтю, в якій стверджував, що преса занадто самовдово-
лена і ставиться до себе недостатньо критично, і пропонував 

411 Краткое описание истории возникновения и деятельности 
Европейского института омбудсмана. Европейский институт омбудсмана.  
URL: http://www.ombudsman.europa.eu/show

412 Рихтер А. Г. Международные стандарты и зарубежная практика регули-
рования журналистики : учебное пособие. Москва : Издание ЮНЕСКО. 2011.  
С. 324–326. 360 с.

413 Там же.
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газетам засновувати власні «відділи внутрішньої критики» 
на чолі з ньюс-омбудсманами» 414.

Термін «омбудсман» вперше вжила газета «Кур’єр-Джорнал» 
в Луїсвіллі, штат Кентуккі, яка в 1967 році доручила колиш-
ньому главі відділу місцевої інформації займатися відносинами 
між читачами та журналістами. Наступний крок був зроблений 
в 1970 році газетою «Вашингтон Пост», що доручила заступнику 
завідувача редакцією вислуховувати скарги читачів, складати 
внутрішні службові записки і публікувати колонку, в якій він мав 
можливість вільно висловлювати свою думку 415.

Ньюс-омбудсман, за словами Е. Ламберта, не цензор, контро-
люючий матеріали до їх публікації, не альтернативний редактор, 
який приймає участь у створенні та управлінні ЗМІ і який має пов-
новаження приймати чи звільняти журналістів, а посередник між 
редакцією та аудиторією ЗМІ; особа, яка забезпечує внутрішню 
критику; авторитетний спеціаліст, що здійснює незалежну екс-
пертизу продукції ЗМІ, виступає як захисник свободи слова, преси 
і відповідальності ЗМІ перед суспільством 416. Він не пов’язаний 
з питаннями контролю матеріалів до публікації, а працює тільки 
зі скаргами читачів на вже опубліковані матеріали, пояснює чита-
чам, яким чином обираються теми для публікацій, і хто їх пише, 
роз’яснює етичні питання, виносить судження відкрито і неупе-
реджено, підтримуючи ідею свободи масової інформації, свободи 
самовираження, яка, як кожна свобода, пов’язана з відповідаль-
ністю. Його діяльність також пов’язана з вирішенням спірних 
ситуацій, пов’язаних зі скаргами читачів 417.

414 Назаретян К. А. Журналистская этика: тенденции развития. 
Этическая мысль, 2010. С. 213–233. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
zhurnalistskaya-etika-tendentsii-razvitiya

415 Панченко А. О. Медиакритика в деятельности пресс-омбудсменов. Научные 
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2010. № 18 (89). С. 220–227.

416 Ламберт Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этиче-
ском подходе журналистской профессии. URL: http://www.library.cjes.ru/
online/?a=con&b_id=638&c_id=7584

417 Панченко А. О. Медиакритика в деятельности пресс-омбудсменов. Научные 
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2010. № 18 (89). С. 220–227.
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Американська преса має виключно комерційний характер, 
за виключенням незначної кількості державних ЗМІ, які віщають, 
переважно, тільки на зарубіжні країни. Тому ЗМІ представляють 
собою приватні компанії які традиційно створюються на муніци-
пальному рівні, орієнтовані на місцеву аудиторію і поширюється 
в межах того міста, де вони видаються. Саме ці ознаки – комерцій-
ний характер і місцевий рівень діяльності, дають можливість від-
нести омбудсманів цих ЗМІ до муніципальних омбудсманів при-
ватноправового регулювання.

Захоплення омбудсманівською ідеєю у США проявилося 
у виникненні в окремих муніципальних одиницях омбудсма-
нівських програм без омбудсмана. Так, в Лос-Анджелесі, Санта-
Моніці, Пасадені, Монтебло та деяких інших містах діє програма 
«The WISE & Healthy Aging Long-Term Care Ombudsman Program» 
з довгострокової адвокаційної та волонтерської допомоги 
у захисті, забезпеченні якості догляду та вирішенні різноманіт-
них питань громадянам похилого віку і особам з інвалідністю, 
які проживають у спеціалізованих закладах тривалого догляду 
за такими людьми 418.

До такого широкого використання терміну «омбудсман», 
на думку А. Сунгурова, можна ставитися по-різному – наприклад, 
як до девальвації класичного розуміння Омбудсмана як високо-
поставленого державного службовця, уповноваженого парламен-
том для контролю над випадками неналежного адміністрування; 
можливий і другий підхід – ідея неконфронтаційного виправ-
лення ситуації у відносинах суспільства і влади на різних рівнях 
цієї влади, яка настільки оволоділа американським суспільст-
вом, що воно стало реалізовувати окремі напрямки діяльності 
інституту Омбудсмана у вигляді самостійних проектів, даючи їм 
вихідне «родове ім’я» 419.

418 WISE & Healthy Aging City and County of Los Angeles Long-
Term Care Ombudsman Program. URL: https://static1.squarespace.com/
static/5dcdefc8788bf42439211d0a/t/5e40faa5e14ad269a82f5ae6/1581316780642/
LTCO+BROCHURE+WEB+FINAL11-27++%281%29.pdf

419 Сунгуров А. Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная 
практика (опыт сравнительного анализа). Москва : Норма, 2005. С. 64. 359 с.
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Важливе значення набуває інститут муніципального омбудс-
мана, який відображає загальний тренд розширення суспіль-
ного контролю над діяльністю суб’єктів муніципального управ-
ління, ще для однієї країни Північної Америки – Канади. Канада 
є федеративною державою, що складається з десяти провінцій. 
Федералізм, який склався в Канаді протягом двох століть, являє 
собою успішну форму управління, добре враховує різноманіт-
ний склад її населення і розміри її території. Для канадського 
суспільства характерні глибока повага таких спільних цін-
ностей, як свобода, демократія, права людини і верховенство 
права. Канадська хартія прав і свобод поширюється на феде-
ральні, провінційні і територіальні органи законодавчої і вико-
навчої влади, в результаті чого забезпечується захист людей 
від порушень їх прав людини і основних свобод всіма орга-
нами влади. Крім того, кожна провінція має свій Біль про права 
людини. Закони, політика і програми, що розробляються орга-
нами влади Канади на кожному рівні, завжди надавали і про-
довжують надавати велике значення здійсненню прав людини 
в Канаді. Закони про права людини, як правило, превалюють 
над іншими законами. Іншими словами, на підставі цих законів 
можна опротестувати дискримінаційну практику, навіть якщо 
вона дозволена іншими законами.

Конституція Канади включає два основних документи (конс-
титуційні акти 1867 і 1982 років) і ряд неписаних принципів 
і звичаїв. У головних документах основна увага приділяється 
поділу повноважень між парламентом Канади та законодавчими 
зборами провінцій, а в Канадській хартії прав і свобод, що вхо-
дить до складу Конституційного акту 1982 року, основна увага 
приділяється захисту індивідуальних прав і свобод. Однак 
в Конституції нічого не говориться про деякі найважливіші пра-
вила взаємин між органами держави. Це може пояснюватися 
тим фактом, що Конституція Канади заснована на тих же прин-
ципах, що і Конституція Сполученого Королівства, згідно з якою 
взаємини між політичними інститутами регулюються в основ-
ному національними неписаними правилами, так званими 
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«конституційними звичаями» 420. У Канаді, де дотримуються бри-
танські традиції, виконавча гілка влади підлягає контролю з боку 
законодавчої та судової влади. Відповідно до принципу верхо-
венства права будь-яке рішення, що стосується будь-якої людини, 
прийняте урядом і його адміністративними органами, має бути 
законним. Верховенство права означає також, що суди визнача-
ють законність рішень адміністративних органів влади 421.

Конституційні акти Канади встановлюють, що діяльність орга-
нів місцевого самоврядування регулюється провінційним законо-
давством. Провінції мають широкі законодавчі повноваження. 
Згідно з тлумаченням, даним судами, повноваження провінцій, 
особливо ті, які стосуються «майнових і цивільних прав», охоплю-
ють дуже широкий спектр. Подібний підхід до законодавчого регу-
лювання призводить до того, що в кожній провінції створюється 
своє відособлене законодавство і багато в чому унікальна система 
органів місцевого самоврядування. Закони канадських провінцій 
регламентують рамки діяльності місцевих органів управління, 
строго визначають форму і структуру їх керівництва. Провінційні 
власті видають безліч обов’язкових для виконання місцевими 
органами адміністративних ухвал і розпоряджень, проводять 
призначення в деякі колегіальні органи, що діють на місцевому 
рівні (сфери освіти, охорони порядку і ін.). Саме провінції – ініціа-
тори і провідники реформ структури місцевого управління 422.

Існуючі в Канаді приблизно 5000 муніципальних органів влади 
(в містах, селищах, селах і муніципальних районах) створені про-
вінційними або територіальними законодавчими зборами і мають 
такі повноваження, які необхідні, на думку законодавчих зборів, 

420 Базовый документ, являющийся составной частью докладов государств- 
участников. Канада. 28 января 2013 года. Организация Объединенных  
Наций. HRI/CORE/CAN/2013. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%2FCORE%2FCAN%2F2013& 
Lang=en

421 Там же.
422 Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади : монографія / 

М. О. Пухтинський, П. В. Ворона, О. В. Власенко та ін. / За заг. ред. П. В. Ворони. 
Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. С. 187–188. 280 с.
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для забезпечення місцевого самоврядування та життєдіяльності 
муніципалітету. Муніципальні органи влади несуть відповідаль-
ність за роботу таких служб, як водопостачання, каналізація, при-
бирання сміття, утримання доріг та тротуарів, освітлення вулиць, 
будівельні кодекси, парки, дитячі майданчики, бібліотеки тощо 423.

Розвиток соціальної сфери, бажання наблизити її до населення 
конкретної місцевості змусили муніципальні органи до активізації 
своєї діяльності. В результаті сталася певна децентралізація управ-
ління, що вимагала пошуку ефективних механізмів контролю над 
діяльністю органів місцевої влади. Одним з додаткових, допоміжних 
елементів системи контролю є інститут муніципального омбудсмана. 
Саме тому, канадську модель інституту муніципального омбудсмана, 
на переконання А. Ларічева, можна охарактеризувати як децентралі-
зовану. Діяльність омбудсмана в Канаді, як відмічає названий автор, 
носить додатковий, розширювальний по відношенню до інших форм 
контролю характер. Канадський законодавець намагається відо-
кремити даний інститут і усунути його альтернативність по відно-
шенню до традиційних форм контролю – судового та адміністратив-
ного. Звідси встановлення юрисдикції омбудсманів в ситуаціях, коли 
судове та адміністративне оскарження неможливо, наявність додат-
кових, невластивих для інших форм контролю функцій з пошуку 
заходів оптимізації управлінських процедур, заохочення нестан-
дартного підходу до вирішення виникаючих труднощів 424.

На федеральному рівні посада «класичного» омбудсмана 
з широкою загальною компетенцією в Канаді відсутня, хоча 
функціонують багато спеціалізованих омбудсманів. Так, на феде-
ральному ріні функціонують такі спеціалізовані омбудсмани, як: 
Виправний слідчий Канади  – омбудсман обслуговує канадців 

423 Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками 
в соответствии со статьями 16 и 17 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах. Канада. 17 октября 2012 года. Организация 
Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет. Комитет по эконо-
мическим, социальным и культурным правам. E/C.12/CAN/6.

424 Ларичев А. А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны 
института омбудсменов: опыт Канады и его применимость в российских усло-
виях. Сравнительное Конституционное Обозрение, 2016. № 5 (114). С. 83–96.
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і сприяє безпечним, законним, гуманним поправкам завдяки неза-
лежному нагляду за Виправною службою Канади шляхом про-
ведення доступного, неупередженого, своєчасного дослідження 
індивідуальних і системних проблем; Комісар з питань інформації 
Канади  – офіс створено 1983 року на основі Закону «Про доступ 
до інформації», Комісар надає допомогу особам і організаціям, які 
вважають, що федеральні установи порушують їхні права на доступ 
до інформації; Омбудсман Національної оборони та Збройних сил 
Канади – незалежно функціонує, розглядає скарги, звітує безпо-
середньо Міністрові національної оборони та виступає як нейт-
ральна, третя сторона в питаннях, пов’язаних із Департаментом 
національної оборони та збройних сил Канади; Офіс комісара офі-
ційних мов – агент парламенту, мандат якого полягає в сприянні 
білінгвізму в Канаді та нагляді за виконанням Закону «Про офі-
ційні мови», звітує безпосередньо парламенту, готує спеціальні 
звіти, щорічні звіти, статистичні дані; Офіс омбудсмана із закупі-
вель – розглядає скарги постачальників, що стосуються контрак-
тів між канадським бізнесом та федеральним урядом постачаль-
ників; Канадський комісар з питань конфіденційності; Омбудсман 
платників податків  – команда омбудсмана проводить незалежне 
й неупереджене розслідування скарг, що надійшли від платни-
ків податків, котрі стверджують, що Агентство з доходів Канади 
обійшлося з ними несправедливо та непрофесійно, звітує Міністру 
з національного доходу; Омбудсман у справах ветеранів  – роз-
глядає скарги, виявляє та аналізує поточні та системні питання, 
що стосуються програм, послуг та пільг, Омбудсмен незалежний 
та неупереджений службовець, який прямо звітує Міністру у спра-
вах ветеранів Канади; Офіс федерального омбудсмана жертв зло-
чинів – незалежний ресурс для жертв злочинів у Канаді, створе-
ний 2007 року для забезпечення виконання федеральним урядом 
зобов’язань перед жертвами злочинів, потерпіла особа може звер-
нутися до Офісу за інформацією і подати скаргу на федеральний 
орган чи федеральне законодавство 425.

425 Парламентський звіт омбудсмана. Часопис «Парламент». Київ : 
ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив». 2016. Вип. 2. С. 36–37. 72 с.
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На рівні провінцій та муніципалітетів, навпаки, модель «кла-
сичного» омбудсмана широко застосовується. В даний час, за сло-
вами А. Ларічева, подібні посаді не введені лише в Північно-
Західних територіях, Нунавут і провінції Острів Принца Едуарда 426

Обсяг і зміст компетенції омбудсманів різниться від регі-
ону до регіону, хоча в цілому принцип їх діяльності однаковий. 
Омбудсмани працюють за зверненнями і скаргами як громадян, 
так і організацій на міністерства або відомства провінційного 
підпорядкування, проводять перевірки, дослідження, та розслі-
дування, якщо мають підстави вважати, що муніципальні права 
людини чи групи осіб були або можуть бути утиснені через дії, 
рішення, рекомендації чи інші упущення органів муніципальної 
влади або корпорацій, які контролюються містом 427.

В той же час муніципальні правові акти, які регулюють статус 
омбудсманів, обмежують коло об’єктів їх контрою. Так, омбудс-
мани не можуть розслідувати діяльність чи давати рекомендації 
стосовно діяльності міської Рад, її комітетів й комісій, виборних 
посадових осіб місцевого самоврядування. Спільним для муніци-
пальних омбудсманів Канади є те, що вони виступають у якості 
«останньої інстанції», тобто, перед тим, як звертатися до омбудс-
мана, громадянин повинен спробувати врегулювати спірне 
питання безпосередньо з керівництвом тієї служби, яка, на думку 
громадянина, допустила порушення його прав. І лише у випадку 
незадоволення отриманою відповіддю, громадянин може зверну-
тися до омбудсмана 428.

За підсумками перевірок та дослідження омбудсман складає 
звіт, який направляється до відповідного органу, а також іншим 
зацікавленим сторонам. Органи публічної влади, громадські орга-
нізації, посадові особи, діяльність яких входить в сферу юрисдикції 
омбудсмана, не зобов’язані виконувати рекомендації омбудсмана, 

426 Ларичев А. А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны 
института омбудсменов: опыт Канады и его применимость в российских усло-
виях. Сравнительное Конституционное Обозрение, 2016. № 5 (114). С. 83–96.

427 History, Role and Mandate of the Ombudsman of Monreal. URL:  
https://ombudsmandemontreal.com/en/about-us/history-role-and-mandate

428 Ibid.
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але зобов’язані співпрацювати з офісом омбудсмана в ході про-
ведення перевірок. Сильною стороною і перевагою в діяльності 
канадських омбудсманів є неформальний підхід і заходи, які вжи-
ваються для вирішення розглянутих проблем 429.

Так, крім офіційних процедур дослідження документів, збору 
інформації та винесення висновків за конкретними зверненнями, 
омбудсманами застосовуються механізми посередництва і медіа-
ції та інші форми взаємодії між зацікавленими сторонами, а також 
ними забезпечується реалізація функції щодо попередження мож-
ливих проблем публічного управління в частині забезпечення 
прав громадян і організацій до виникнення невдоволення гро-
мадськості тими чи іншими практиками 430.

На думку професора Лінди Райф, в умовах посилення автономії 
органів місцевого самоврядування збільшується і потреба в ефек-
тивних формах контролю за їх діяльністю. І якщо раніше дані 
контрольні функції практично виключно брала на себе держава 
(в силу жорсткої субординації муніципальних органів органам 
державної влади провінцій), то в даний час росте запит на альтер-
нативні форми контролю за місцевим самоврядуванням, зокрема 
громадського контролю 431. Поєднання таких факторів, як демо-
кратизація і розвиток суспільних інститутів, при обмежених засо-
бах державного контролю є найважливішими факторами роз-
витку інституту омбудсмана 432.

Як відзначає А. Ларічев, встановлений державою, але наділений 
формальною автономією, що має визначені законом гарантії своєї 

429 Ларичев А. А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны 
института омбудсменов: опыт Канады и его применимость в российских усло-
виях. Сравнительное Конституционное Обозрение, 2016. № 5 (114). С. 83–96.

430 LeBaron M. Watchdogs and Wise Ones in Winter Lands: The Practice Spectrum 
of Canadian Ombudsman: 2008 Forum of Canadian Ombudsman (FCO) Liz Hoffman 
Ombudsperson Research Award Paper. URL: http://www.ombudsmanforum.ca/en/
wp-content/ uploads/2012/02/Liz%20Hoffman%20Paper%20 2009%20(Eng).pdf

431 Reif L. Transplantation and Adaptation: The Evolution of the Human 
Rights Ombudsman. Boston College Third World Law Journal, 2011. Vol. 31. No. 2. 
P. 269–310, 272.

432 Ibid.
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діяльності і при цьому вільний від бюрократичних процедур, які 
знижують ефективність суб’єктів адміністративного контролю, 
інститут муніципального омбудсмана стає зручним механізмом 
як для звернення громадян на захист своїх прав, так і трансляції 
їх ідей і пропозицій щодо покращення публічно-управлінських 
процесів на місцевому рівні 433.

В Канаді муніципальні омбудсмани запроваджуються на під-
ставі або Статуту міста, або окремого законодавчого акту. Так, 
у місті Монреаль (Канада) в серпні 2002 року був прийня-
тій Закон про омбудсмана, яким передбачено порядок призна-
чення та звільнення з посади омбудсмана та його заступника, 
мету та завдання даної служби, врегульовано його юрисдикцію, 
права та обов’язки тощо. У грудні 2006 року, у зв’язку із змінами 
базового законодавства Квебека про місцеве самоврядування, 
до Закону про омбудсмана м. Монреаль були внесені зміни щодо 
розширення слідчих повноважень муніципального омбудсмана, 
були внесені положення, якими муніципальному омбудсману 
надавалися широкі інспекційні повноваження і які забезпечували 
захист зібраних ним відомостей 434.

Омбудсман м. Монреаль призначається на посаду за рішен-
ням міської Ради строком на чотири роки з правом повторного 
перепризначення. Він може бути звільнений з посади за рішен-
ням Ради або подати у відставку за власним бажанням. За резуль-
татами своєї діяльності Омбудсман щорічно звітується як перед 
міською Радою, так і перед громадськістю міста. Він є незалежним 
від будь-яких муніципальних органів та посадових осіб. В основі 
його діяльності лежать якість муніципальних послуг й справед-
ливість муніципальних рішень. У своїй роботі Омбудсман керу-
ється принципами справедливості, неупередженості, конфіден-
ційності та іншими, які передбачені у Монреальській Хартії про 

433 Ларичев А. А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны 
института омбудсменов: опыт Канады и его применимость в российских усло-
виях. Сравнительное Конституционное Обозрение, 2016. № 5 (114). С. 83–96.

434 History, Role and Mandate of the Ombudsman of Monreal. URL:  
https://ombudsmandemontreal.com/en/about-us/history-role-and-mandate
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права (Montreal Charter of rights and responsibilities) 435. Діяльність 
омбудсмана повинна відбуватися у рамках закону. Але місія цієї 
посадової особи, за словами омбудсмана Монреалю, полягає 
не в тому, щоб слідувати «старим і сталим практикам», а пропону-
вати можливі зміни і модернізації цих практик і процедур 436.

В Торонто посада омбудсмана передбачена Актом про ста-
тус міста Торонто 437. Омбудсман призначається і є підзвітним 
муніципальній раді, хоча й не повинен бути службовою особою 
муніципалітету. У його повноваження, відповідно до ст. 17 Акту, 
входить незалежна перевірка будь-яких рішень, дій чи бездіяль-
ності адміністрації, автономних органів муніципалітету й підкон-
трольних муніципалітету публічних організацій та установ, які 
зачіпають права як індивідуальних, так і колективних суб’єктів. 
Рішення муніципального омбудсмана не підлягають перегляду 
чи оскарженню у суді чи іншому органі, за виключенням спору 
про юрисдикцію. Варто відмітити, що Актом встановлено обме-
ження щодо виду справ, які можуть бути розглянуті омбудсма-
ном. Під його юрисдикцію підпадають тільки справ із тих питань, 
за якими не передбачені інші форми скарг чи апеляцій, або 
у випадку, коли такі форми вже були використані. Це, на думку 
А. А. Ларічева, з одного боку, звужує можливості застосування гро-
мадянами й юридичними особами відповідного механізму спри-
яння у захисті їх прав, але, з іншого боку, дозволяє уникнути пере-
вантаження інституту омбудсмана великою кількістю звернень, 
що підлягають розгляду 438.

В 2015 році Законодавчими зборами Онтаріо при управлінні 
охорони здоров’я вводиться посада муніципального Омбудсмана 
з прав пацієнтів (Patient Ombudsman) як незалежний орган 

435 Ombudsman de Montreal. URL: ttp://ombudsmandemontreal.com
436 History, Role and Mandate of the Ombudsman of Monreal. URL:  

https://ombudsmandemontreal.com/en/about-us/history-role-and-mandate
437 City of Toronto Act, 2006, SO 2006, Ch. 11, Schedule A. I. URL:  

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_06cll_e.htm
438 Ларичев А. А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны 

института омбудсменов: опыт Канады и его применимость в российских усло-
виях. Сравнительное Конституционное Обозрение, 2016. № 5 (114). С. 83–96.
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по нагляду за сферою охорони здоров’я, з метою конструктивних 
змін у покращенні якості надання послуг, а також неупередженого 
розгляду скарг, пов’язаних з системою охорони здоров’я міста 439. 
Отже, за функціональною спеціалізацією та порядком організації 
цей омбудсман може бути прикладом муніципального спеціалізо-
ваного квазіомбудсмана публічно-правової сфери.

У Канаді швидко розвиваються також позасудові способи вирі-
шення спорів та відновне правосуддя. Позасудове вирішення спо-
рів відбувається за участю як юристів, так і осіб, які не є юристами, 
які працюють в самих різних сферах. Такі процедури, як пере-
говори, посередництво і арбітраж, можуть використовуватися 
самостійно або як доповнення до судового розгляду. Є широкий 
спектр найрізноманітніших способів виправлення допущених 
порушень, включаючи компенсацію (грошову або іншу), виба-
чення, відновлення на роботі і укладання угод про дотримання 
умов. У Канаді росте попит на ці альтернативні способи врегулю-
вання конфліктів, і органи влади все частіше використовують їх 
для залагодження суперечок 440. Одним з таких способів є інститут 
приватноправового омбудсмана. Тому Канада також демонструє 
й приклади заснування муніципальних квазіомбудсманів приват-
ноправового регулювання.

Так, ще у 1971 році в Університеті Альберти (University 
of Alberta), розташованому в м. Едмонтон (столиці провінції 
Альберти), була заснована посада університетського омбудсмана 
з функціями розгляду скарг від студентів та персоналу універси-
тету, пов’язаних з будь-якими академічними чи адміністратив-
ними процедурами, практикою чи рішеннями, за винятком дій 
Ради керуючих університету 441. Сфера діяльності омбудсмана 

439 Patient Ombudsman. URL: https://ontario.ca/connectedcare
440 Базовый документ, являющийся составной частью докладов государств- 

участников. Канада. 28 января 2013 года. Организация Объединенных  
Наций. HRI/CORE/CAN/2013. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%2FCORE%2FCAN%2F2013& 
Lang=en

441 University of Alberta. Оfficial website of the university:   
https://study.ua/university/university-of-alberta/
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поширюється на всіх осіб чи організації університету, за винят-
ком органів, створених Радою управляючих і підпорядкованих 
цій Раді. Щоб запобігти недбалому виконанню університетським 
омбудсманом своїх обов’язків і небажаної упередженості особи, 
що виконує функції університетського омбудсмана, резолюція 
Ради керуючих Університету передбачає, що омбудсман присвя-
чує повний робочий час і увагу своїй службі і не може займати 
будь-який інший відповідальний пост або посаду, яка приносить 
прибуток, а також брати участь в будь-якій діяльності за винаго-
роду за рамками обов’язків своєї посади 442.

Омбудсман самостійно визначає правила подання та обліку 
скарг, порядок розслідування та вирішення інших питань, хоча 
і повинен дотримуватися рекомендацій Ради, які передбачають, 
що університетський омбудсман має бути легко доступним для 
студентів і персоналу, а розслідування має бути проведене якнай-
скоріше і позбавлене від надмірної офіційності та формалізовано-
сті. Щорічно наприкінці навчального року омбудсман письмово 
звітує перед Радою управляючих. Окрім інформації про кількість 
і причини звернень до омбудсмана, він також надає рекомендації 
про внесення змін в академічні чи адміністративні процедури 443.

Отже, нині в Канаді омбудсмани працюють у найрізнома-
нітніших організаціях та державних установах, університе-
тах, коледжах, банках 444. Результатом функціонування такого 
широкого кола омбудсманів було створення Форуму омбудс-
мана Канади. Створення Форуму ініціювали організації: 
Асоціація омбудсманів Канади – складається з законодавчих 
Офісів омбудсмана восьми провінцій Канади та спеціальних 
Офісів омбудсмана федерального рівня; Асоціація омбудсма-
нів коледжу й університету Канади – складається з агентств 

442 Бойцова В. В. Омбудсмены для университетов? Правоведение. 1994. № 4. 
С. 95–97.

443 Бойцова В. В. Правовой институт омбудсмана (публичного защитника): 
американский опыт. США: Экономика. Политика. Идеология. Москва : Легат, 1995. 
№ 1. С. 82–91.

444 Парламентський звіт омбудсмана. Часопис «Парламент». Київ : 
ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив», 2016. Вип. 2. С. 35. 72 с.
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омбудсманів коледжів та університетів; Федеральний форум 
омбудсмана – складається законодавчих і виконавчих Офісів 
омбудсмана на федеральному рівні.

3.2 Правові моделі інституту  
муніципального омбудсмана в країнах Європи

На становлення та розвиток інституту муніципального 
омбудсмана в європейських країнах вплинули різноманітні фак-
тори, пов’язані, передусім, з тими кардинальними змінами, яких 
зазнали суспільне життя та політичний устрій Європи у другій 
половині ХХ ст. Цивілізаційні зрушення, які відбулися в цей період, 
численні демократичні проекти європейського об’єднання, фор-
мування в її межах правової системи та розбудова світоглядних 
засад демократії у її соціально-ціннісному значенні вплинули 
на становлення та розвиток громадянського суспільства як у кра-
їнах Західної, так і Східної Європи.

Як відмічає А. Кудряченко, за повоєнний період до числа най-
більших досягнень, якими пишаються держави усталеної демо-
кратії, сьогодні належать: особиста свобода громадян, свобода 
думки, рівність громадян перед законом, ідеологічний плюралізм, 
чітка ув’язка держави з конституцією та розвинуте і структуро-
ване громадянське суспільство. Особливо, на його думку, слід під-
креслити роль і значення інституту громадянського суспільства. 
Саме завдяки взаємодії відповідних структур цього інституту 
з владними органами досягається більш повне врахування потреб 
населення, альтернатив і можливих наслідків владних рішень 445.

В умовах інтеграційних процесів своєрідність соціального, 
політичного та економічного життя країн Європейського Союзу, 
особливості культурних традицій, основоположні суспільні цін-
ності, структури домінантних базових інститутів суспільства 
вплинули на формування громадянського суспільства в кожній 

445 Кудряченко А. І. Європейські цінності та їх вплив на розбудову країн моло-
дої демократії. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2012. Вип. 19. 
С. 62–68.
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з країн Європейського Союзу. Історія розробки концепції гро-
мадянського суспільства у західній суспільно-політичній думці, 
як і реальний процес формування і розвитку самого громадян-
ського суспільства, свідчать, що ключовим моментом його ста-
новлення є врахування всіх вищеназваних складових суспільної 
свідомості, яка формує справжнього громадянина своєї держави. 
Громадянина, який має визначений комплекс прав і свобод, і несе 
відповідальність перед суспільством за свої дії, тобто постає 
як самостійний, такий що усвідомлює себе у цьому статусі індиві-
дуальний член суспільства, діяльність якого скоординована ідеєю 
загального блага 446.

Розвиток демократії в державі і становлення інститутів гро-
мадянського суспільства знаходяться між собою у прямому взає-
мозв’язку і не можуть існувати один без одного. Сполучною 
ланкою держави і громадянського суспільства є місцеве само-
врядування, засноване на принципах субсидіарності, регіона-
лізації та децентралізації. Місцеве самоврядування виконує 
найважливішу роль сполучної ланки між суспільством і дер-
жавною владою, між договірним саморегулюванням і самоор-
ганізацією суспільства і державним владно-примусовим регу-
люванням громадських відносин. Розбудова громадянського 
суспільства передбачає висхідний розвиток локальної демокра-
тії та основних засад побудови й формування місцевого само-
врядування, інституціональної спроможності місцевого само-
врядування та його структурних елементів. Визнання державою 
інститутів місцевого самоврядування стало гаслом реформатор-
ських дій усіх без виключення держав Європи.

Джерелом європейських правових стандартів місцевого само-
врядування виступають міжнародні договори, що укладені під 
егідою Ради Європи. Одним з найголовніших джерел, що визна-
чає основні засади побудови місцевого самоврядування в Європі, 
є, безумовно, Європейська Хартія місцевого самоврядування 
від 15 жовтня 1985 року. Хартія стала важливим договором для 

446 Ременець О. В. Базові цінності становлення громадянського суспільства 
в Україні : автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03. Нац. педагогічний ун-тет 
імені М. П. Драгоманова. Київ, 2011. С. 10. 16 с.
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захисту прав місцевих та регіональних влад, таких, як право 
на самоврядування, право обирати місцеві органи, право здійс-
нювати свої повноваження, мати адміністративні структури 
та фінансові ресурси, а також право звертатись до суду в разі 
втручання інших рівнів влади. Аналіз принципів, закріплених 
Хартією місцевого самоврядування, свідчить про те, що сучасна 
Європа вбачає у місцевому самоврядуванні надзвичайно важли-
вий елемент демократії. Насамперед, йдеться про зведення ролі 
держави до необхідного мінімуму, обмеження бюрократичного 
тиску з боку чиновництва, що сприяє залученню людей до ціннос-
тей народовладдя. Досвід самоуправління, а головне – вироблені 
ним уміння, виховують у населення почуття громадянської від-
повідальності за прийняття рішень щодо місцевого розвитку 447. 
Майже всі члени Ради Європи ратифікували Європейську Хартію 
місцевого самоврядування, тим самим визнаючи, що ефективне 
і демократичне місцеве самоврядування є невід’ємною частиною 
їх демократичної структури.

Суть розуміння місцевого самоуправління, яке засноване 
на європейській континентальній моделі в тому, що місцеве само-
врядування розглядається як встановлена державою місцева 
публічна влада. Вона реалізується на території відповідної тери-
торіальної громади шляхом управління, здійснюваного жите-
лями, що проживають у межах цієї територіальної громади, орга-
нами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Д. Співак виділяє основні ознаки європейської континен-
тальної моделі місцевого самоврядування: це різновид публіч-
ної влади, що встановлена органами державної влади в законах, 
діюча природа місцевого самоврядування полягає в тому, що воно 
є, з одного боку, аналогом центрального уряду, а з іншого боку – 
формою народовладдя, що забезпечує реалізацію прав громадян 
на місцеве самоврядування, а місцевому населенню – можливість 
перетворення своєї волі в публічну владу; наявність цієї публіч-
ної влади, закріпленої за громадянами в законі, дає їм можливість 

447 Величко В. О. Європейський досвід організації місцевого самоврядування 
та можливості його застосування в Україні. Вісник Харківського національного уні
верситету імені В. Н. Каразіна. Серія: ПРАВО. Випуск 20. 2015. С. 59–64.
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здійснювати управління значною частиною державних справ, 
реалізувати державні функції в межах відповідної територіаль-
ної громади; межі владних повноважень громадян, органів місце-
вого самоврядування й посадових осіб місцевого самоврядування 
обмежуються просторовими межами розповсюдження юрисдикції 
територіальної громади; публічна муніципальна влада належить 
жителям і здійснюється ними безпосередньо й через створювані 
ними органи місцевого самоврядування або посадових осіб міс-
цевого самоврядування; влада ця встановлена законом і повинна 
здійснюватися в рамках закону; місцеве самоврядування як різ-
новид публічної влади має достатню матеріально-фінансову базу 
у вигляді муніципальної власності, місцевого бюджету, цінних 
паперів тощо; сполучаються як місцеві, так і загальнодержавні 
інтереси при здійсненні місцевого самоврядування 448.

Місцева автономія, поділ влади на державну і місцеву – 
умова для забезпечення можливості реального самоврядування 
людей. Підкреслюється, що недостатньо демонтувати тотальну 
однаковість управління, необхідно домагатися безумовної реа-
лізації фундаментальних прав і свобод людини через розвиток 
місцевих громад та громадянських інститутів, що виражають 
їх інтереси 449. На сьогодні європейська модель організації тери-
торіального управління відзначається прозорістю, відкритістю, 
дієвістю, гнучкістю, націленістю на забезпечення інтересів гро-
мадян. Завдяки цьому більшість європейських держав відзна-
чається високим рівнем життя населення, забезпечення їх прав 
та свобод і можливістю вільно реалізовувати власні інтереси 
та потреби 450.

448 Співак Д. П. Сучасні теорії та моделі місцевого самоврядування. 
Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. 
Л. І. Кормич. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія»: 
Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. Вип. 44. C. 112–124.

449 Шматова Е. С. Муниципализм на Западе и в России: цивилизационные 
модальности и социальные организации : автореф. дисс. ... канд. философ. наук. 
09.00.11. Ростовский гос. Университет. Ростов-на-Дону, 2005. С. 2. 24 с.

450 Немчінов О. Утвердження місцевого самоврядування в державах центрально- 
східної Європи: приклад для України. Держава та суспільство. С. 168–174.
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В основу зарубіжного законодавства, яке регулює питання 
громадянського суспільства на муніципальному рівні, покладені 
створення правових умов для залучення населення до прийняття 
рішень на місцевому рівні, забезпечення автономії громадян 
у вирішенні муніципальних питань, механізми горизонтального 
і вертикального співробітництва між публічними органами влади 
і неурядовим сектором 451, створення системи незалежного гро-
мадського контролю над органами місцевого самоврядування 
та моніторингу прав людини на місцях. Збільшення числа інсти-
туцій, які спеціалізуються на наданні соціальних послуг насе-
ленню, активізація їх діяльності, розвиток децентралізації 
та самоорганізації також вимагає кардинальних змін у погля-
дах на муніципально- правову природу та значенні публічно- 
самоврядних багатьох інститутів громадянського суспільства. 
Їх завдання, як локального інституційного ядра громадянського 
суспільства, насамперед, повинні зводитися до акумуляції та гене-
рації місцевих інтересів, виявлення важливих потреб населення, 
встановлення пріоритетів, пошуку оптимальних шляхів забезпе-
чення питань місцевого значення, здійсненні громадського конт-
ролю за якістю соціальних послуг 452.

В багатьох європейських країнах функції контролю над діяль-
ністю місцевої адміністрації й інших муніципальних органів вико-
нують муніципальні омбудсмани. Функціонування інституту 
муніципального омбудсмана стало важливим кроком у реалізації 
ключових засад децентралізації влади. Зокрема, робота омбудс-
мана сприяє: зміцненню засад правової держави (підвищенню 
статусу особистості, забезпеченню справедливості, законності 
дій, гарантій реалізації прав і свобод людини та громадянина), 

451 Вавилов Н. С. Правовое регуирование деятельности институтов граждан-
ского общества на муниципальном уровне : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 
12.00.02. Марийский гос. ун-тет. Казань, 2016. С. 7. 22 с.

452 Батанов О. В. Концептуальні проблеми підвищення ефективності функціо-
нування громадянського суспільства в Україні: муніципально-правові та полі-
тичні аспекти. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педаго
гічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Право. 2017. Вип. 2 
(спецвип.). С. 32–40.
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забезпеченню кращого контролю за діяльністю владних структур 
і посадових осіб 453. При цьому вибір моделі цього інституту, поря-
док організації та діяльності, обумовлюються особливостями 
форми державного правління та політико-територіальної органі-
зації держави, історичними, політичними та правовими традиці-
ями, певними запитами і суспільними потребами громади.

Так, «законодавча» або представницька модель муніципаль-
ного омбудсмана запроваджена в муніципалітетах (общинах) 
Республіці Болгарія, де він отримав титул «громадського посе-
редника» (болг. – «общественен посредник»). Згідно Конституції 
Болгарії, община є основною адміністративно-територіаль-
ною одиницею, в якій здійснюється місцеве самоврядування. 
Представницьким органом місцевого самоврядування в общині 
є общинна (муніципальна) Рада. Виконавчу владу в общині пред-
ставляє кмет (мер), який обирається населенням, але в той же 
час виконує функції, покладені на нього центральними держав-
ними органами 454.

Поява муніципальних омбудсманів стала наслідком суспільно-
політичного розвитку Болгарії, розвитку взаємовідносин інсти-
тутів держави і громадянського суспільства, розширення форм 
і методів участі представників громадянського суспільства 
в функціонуванні органів влади на всіх рівнях, організації здійс-
нення взаємного контролю громадянського суспільства і держав-
ного механізму, забезпечення взаємного інформаційного та кому-
нікаційного обміну між різними рівнями державного апарату 
та інститутами громадянського суспільства.

Започатковані на перетині 1990-х років трансформаційні 
зрушення в Болгарії, як і в інших країнах Східної Європи стали, 
за влучним виразом А. І. Кудряченко, «своєрідним тріумфом демо-
кратії» на континентальному обширі, де доволі потужно стали 
стверджуватися західно-європейські демократичні цінності. 

453 Мануілова К. В. Концепція децентралізації публічної влади в політико-
управлінській традиції України : дис. ... д-ра наук з держ. упр. 25.00.04. Класичний 
приват. ун-тет. Запоріжжя, 2018. С. 289. 525 с.

454 Мельников А. П., Сословская Е. Л. Местное самоуправление в Болгарии. 
Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага унiверсiтэта, 2003. № 4. С. 100–102.
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Держави колишнього Східного блоку з самого початку трансфор-
маційних перетворень взяли курс, так би мовити, на повернення 
в Європу, на імплементацію ціннісних засад розвитку держав роз-
винутої демократії 455.

Відмова від комуністичного, чітко вираженого авторитарного 
характеру правління, дозволила відтворити основи демократич-
ного суспільства в країні, створити новий інститут президентської 
влади, багатопартійний парламент, уряд за участю представників 
різних політичних сил. Була розроблена і прийнята нова, демо-
кратична Конституція Республіки 456, яка стала поштовхом для 
розвитку громадянського суспільства та формування місцевого 
самоуправління. Конституція Республіки Болгарія 1991 року 457 
проголосила, що державна влада походить від народу і здійс-
нюється ним безпосередньо чи через передбачені у Конституції 
органи. У сьомому розділі Конституції «Місцеве самоуправління 
та місцева адміністрація» закріплені гарантії прав муніципалі-
тетів, включно з гарантіями їх прав на управління певною тери-
торією, та відзначено, що громадяни беруть участь в управлінні 
общиною як через обрані ними органи місцевого самоуправління, 
так і безпосередньо через референдуми, загальні збори населення, 
а також шляхом збирання підписів щодо окремих проблем 458.

У вересні 1994 року Болгарія підписала Європейську хар-
тію місцевого самоврядування, прийнявши таким чином євро-
пейські принципи організації та діяльності місцевого самовря-
дування, в тому числі й принцип виключної компетенції, суть 
якого полягає в тому, що органи місцевого самоврядування 
у межах, встановлених законом, наділені повною свободою дій 

455 Кудряченко А. І. Європейські цінності та їх вплив на розбудову країн моло-
дої демократії. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2012. Вип. 19. 
С. 62–68.

456 Давыдова Н. А. Общественно-политическое развитие Болгарии в контек-
сте международных отношений : автореф. дисс. ... канд. историч. наук. 07.00.15. 
Дипломатическая Академия МИД России. Москва, 2007. С. 2. 22 с.

457 Конституцияна Републик България. URL: http://www.parliament.bg/ 
?page=const&lng=bg

458 Ibid.
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для здійснення власних ініціатив по будь-якому питанню, яке 
не виключене з їх компетенції й не віднесений до компетенції 
іншого органу влади 459.

Були також перейняті європейські принципи якісного управ-
ління (good governance), фундаментом якого є принцип нового 
способу взаємодії держави і суспільства – співробітництво, 
а також інші принципи, серед яких можна виділити зв’язки з гро-
мадськістю, респонсивність, ефективність, відкритість та прозо-
рість, компетентність, етичність, інноваційність, стабільність, які 
передбачають концентрацію зусиль на таких напрямах розвитку 
місцевого самоуправління, як планування та моніторинг діяль-
ності, удосконалення правової бази, представництво, захист інте-
ресів місцевого населення, покращення якості послуг тощо 460. 
Принципи місцевого самоврядування передбачають, що всі дії 
і рішення державних та муніципальних органів у всій їх ієрар-
хії повинні відповідати встановленим правилам і законам кра-
їни, а також правовим нормам і політиці Європейського Союзу, 
що акти та діяльність місцевої адміністрації повинні створювати 
правову визначеність і сприяти у попередженні та доланні зло-
вживання владою, свавілля та корумпованості службових осіб, 
котрі повинні виконувати свої обв’язки відкрито та нести відпові-
дальність за свої дії чи бездіяльність 461.

З того часу в Болгарії триває процес вдосконалення місцевого 
самоврядування. Основними цілями декларується: приведення 
законодавства країни у відповідність до Європейської Хартії про 
місцеве самоврядування; зростання участі громадян в роботі 

459 Институцията омбудсман – концепция и законопроект за България, чуждо 
законодателство / под редакцията и съставителството на Мария Йорданова, док-
тор по право. София : Центр за иследване на демокрацията, 2000. 146 с.

460 Проект «Принципите на добро управление: гражданите и местните  
власти – сближаване на позициите». URL: http://www.flgr.bg/filesystem/6473./
pokana_2009+doc

461 Райчева Р. Прозрачност в дейността на общинския съвет. Национални кон
султации на тема: Публична етика на местно ниво. София, 4–5 декември 2003 г. 
Добри практики в България подготвени от екип на Фондацията за реформа 
в местното самоуправление под редакцията на Гинка Капитанова – изпълните-
лен директор на ФРМС. URL: http://www.logincee. org/file/6434/library
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органів самоуправління та у контролі за рішеннями і діями міс-
цевої влади; успішні кроки до конструктивного діалогу між цен-
тральною та місцевою владою; покращення послуг на рівні 
общини та регіону; посилення прозорості дій органів самоуправ-
ління; інституціоналізації громадянського суспільства, зокрема 
створення мережі громадських організацій, що сприяють ста-
новленню демократичного та ефективного місцевого самовряду-
вання; залучення муніципалітетів до міжнародного співробітни-
цтва та євроінтеграційних процесів тощо 462.

Як відмічає болгарська дослідниця М. Н. Чешмеджиева, 
«за останні роки Болгарія зробила значний крок до створення 
демократичних інститутів, до верховенства права та активного 
громадянського суспільства. Нова демократична держава закли-
кає до нових реалій, які допоможуть розвиватися, до створення 
системи гарантій, необхідних для цілей та завдання соціальних 
змін. Але цей процес не забезпечує автоматичну та достатньо 
ефективну відповідність за дотримання прав окремих громадян. 
У перехідних країнах, таких як Болгарія, дуже часто муніципальні 
службовці перетворюють свої позиції чиновника на засіб здійс-
нення особистої влади, а в деяких випадках – на незаконне зба-
гачення. Практика в усталених демократичних країнах показує, 
що у боротьбі з такими особами велику роль і значення мають 
позасудові засоби захисту та дотримання прав людини. Останні 
доповнюють судовий, адміністративний та інші форми захисту. 
Серед них виділяється інститут громадського захисника, що набув 
назви – омбудсман» 463.

Досліджуючи основні об’єктивні причини створення мережі 
омбудсманів на національному та муніципальному рівнях, 
М. Н. Чешмеджиева виділяє наступні: необхідність посилення 
гарантій прав і свобод зростання в болгарському суспільстві, яке 
переживає глибокі соціальні та правові реформи, необхідності 

462 Институцията Омбудсман в България. София: Центръ за изледоване 
на демокрацията, 2005. С. 28–52.

463 Чешмеджиева М. Н. Институцията омбудсман (сравнителен аналіз). София : 
Съюз за Стопанска инициатива. Консултативен съвет, 2006. С. 4.
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посилення гарантій прав і свобод; збільшення потужності бюрокра-
тичних структур; розширення повноважень місцевої влади в еко-
номічній, політичній і соціальній сферах; необхідність покращення 
якості управління та підвищення ефективності існуючих механіз-
мів розгляду скарг громадян на порушені права і свободи людини; 
зміцнення існуючої системи захисту прав людини в цілому 464.

У 2003 році в Болгарії були внесені зміни в Закон про місцеве 
самоврядування і місцеві адміністрації, які розширили права і пов-
новаження органів місцевого самоврядування та надали можли-
вість муніципальним громадам Болгарії створювати інститут гро-
мадських посередників (муніципальних омбудсманів), посада яких 
повинна вводитися з метою заохочення поваги та захисту прав 
і законних інтересів громадян з боку органів влади і місцевого 
самоврядування. Закон не встановлює правил організації діяль-
ності муніципального омбудсмана, надаючи общинам право само-
стійно визначати порядок діяльності громадського посередника 465.

Варто відмітити що закріплення у законі цього положення 
стало можливим завдяки активній громадсько-політичній, пра-
возахисній діяльності різних громадських організацій, які ініцію-
вали у деяких муніципалітетах країни в якості пілотного проекту 
створення служби муніципального омбудсмана. Такими організа-
ціями, які активно просували ідею створення інституту муніци-
пальних омбудсманів в Болгарії, були, зокрема фонд «Реформа 
у місцевому самоуправлінні», «Центр по вивченню демократії», 
«Коаліція 2000», створена у 1998 році з метою протидії коруп-
ції у сфері державного управління та розвитку демократії у сус-
пільстві, Болгарське відділення Фонду ім. Фрідріха Еберта, одного 
з найстаріших політичних фондів у Європі, який сприяє розвит-
кові громадянського суспільства і популяризації таких цінностей 
демократії, як свобода, справедливість, солідарність тощо 466.

464 Чешмеджиева М. Н. Институцията омбудсман (сравнителен аналіз). София : 
Съюз за Стопанска инициатива. Консултативен съвет, 2006. С. 49–50.

465 Закон за местното самоуправление и местната администрация.  
URL: http://lex.bg/laws/ldoc/2132580865

466 Тодоров А. Електорална мобилност. Българският вариант. Политически 
изследования, 1995. № 3. С. 3–26.
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Активну участь у цьому процесі приймала й Національна 
асоціація муніципалітетів у Республіці Болгарія, яка є актив-
ним посередником між общинами та державою. На організова-
ній ними у 2002 році конференції «Можливості для створення 
інституту типу омбудсмана на місцевому рівні у Болгарії. Досвід 
та перспективи» було прийнято декларацію, у якій учасники 
висловили підтримку ідеї запровадження інституту омбудсмана 
на місцевому (муніципальному) рівні та звернулися із закликом 
до державних органів влади забезпечити законодавче регламен-
тування цього інституту 467.

Пілотні проекти створення інституту муніципального омбудс-
мана за ініціативи таких організацій, як «Коаліція 2000», Фонд 
ім. Фрідріха Еберта, та підтримки деяких зарубіжних і міжнарод-
них організацій були реалізовані в столиці Болгарії Софії, містах 
Разград, Лозніца, Оряхово, Завет та деяких інших 468. Так, проект 
«Столичний омбудсман» відбувався за підтримки Центру соціаль-
ної практики у партнерстві з митрополитом столичного муніципа-
літету та фінансової підтримки фундації «Відкрите суспільство». 
За час проекту омбудсман отримав велику кількість звернень і скарг 
громадян щодо якості адміністративних послуг чи неправомірних, 
на їх думку, рішень муніципальної влади. Деякі з повідомлень вима-
гали ретельного розслідування та зустрічі із представниками муні-
ципалітету, внесення пропозицій щодо відміни або перегляду окре-
мих муніципальних актів. Але частіше мешканці зверталися для 
отримання консультацій щодо обов’язків та порядку діяльності різ-
них муніципальних служб та державних структур у сфері надання 
різноманітних послуг, зокрема, у системі теплопостачання, транс-
порту, освіти тощо 469. Після закінчення проекту посада муніципаль-
ного омбудсмана (громадського посередника) у Столичному муні-
ципалітеті була запроваджена на постійній основі.

467 Институцията Омбудсман в Европа и България: правна същност и прак-
тика / ред. проф. д-р Нора Ананиева, д-р Мария Йорданова. София : Центръ 
за изледоване на демокрацията. 2004. С. 75–80. 143 с.

468 Цанков Веселин Омбудсманът (общественият посредник) в Република 
България. София : БАн – ИПН. 2004. С. 77–82.

469 Там же.



О. В. Батанов, Л. В. Голяк

202

Також, завдяки болгарській молодіжній Асоціації «Стефан 
Стамболов» за підтримки Коаліції 2000 та Агентства США з підтримки 
міжнародного розвитку, пілотний проект щодо створення служби 
громадського посередника був також реалізований в муніципалітетах 
Баніте та Ботевград. Для фінансування цього проекту був утворений 
спеціальний благодійний Фонд, додаткове фінансування на період дії 
проекту забезпечували також Коаліція 2000 та Агентство США з під-
тримки міжнародного розвитку. На жаль, не дивлячись на популяр-
ність інституції серед мешканців муніципалітетів, після закінчення 
проекту та фінансової підтримки зазначених організацій, діяльність 
омбудсманів була припинена через брак коштів 470.

Таким чином, за словами болгарської дослідниці М. Славової, 
створення інституту громадського посередника (муніципаль-
ного омбудсмана) стало результатом тиску з боку громадян-
ського суспільства та багаторічних зусиль різних неурядових гро-
мадських організацій, таких як Центр по вивченню демократії 
та Національної асоціації муніципалітетів Болгарії 471.

Безпосереднім результатом діяльності омбудсманів стало під-
вищення довіри між громадянами та адміністрацією, а також мож-
ливість налагодження зворотного зв’язку як фактору підвищення 
ефективності управління. В даний час інститут муніципальних 
омбудсманів (громадських посередників) функціонує у більшості 
муніципалітетів Республіки Болгарія. Вони об’єднані в Асоціацію 
муніципальних омбудсманів країни, яка координує діяльність 
омбудсманів, здійснює зв’язок із засобами масової інформації 
з метою розголосу результатів діяльності даного інституту, під-
тримує контакти з іншими громадськими організаціями, які роз-
робляють аналогічні проекти, для синхронізації спільних зусиль 
у розбудові демократичного суспільства та заохоченні реалізації 
та захисту прав людини і громадянина 472.

470 Голяк Л. В. Институт муниципального омбудсмана Республики Болгария. 
Legea si viata. 2014. № 1/2. С. 77–81.

471 Славова М. Омбудсманът: Българската перспектива. София : Гея-Либрис, 
2002. С. 36–41.

472 Голяк Л. В. Виникнення та інституціональна диференціація інституту муні-
ципальних омбудсманів. Порівняльноаналітичне право, 2017. № 6. С. 62–65.



203

Служби захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування  
(інститут муніципального омбудсмана): досвід компаративного аналізу

Схожою з болгарською є модель муніципального омбудс-
мана Республіки Сербія. Схожими також є і чинники, які сприяли 
появі цього інституту. Як відомо, сучасна історія Сербії насичена 
драматичними подіями, що істотно вплинули на характер роз-
витку країни. Розпад Соціалістичної Федеративної Республіки 
Югославія (СФРЮ) і ескалація міжетнічних конфліктів призвели 
до масштабної макроекономічної дестабілізації і зростання соці-
альної напруженості. Адаптація інститутів громадянського 
суспільства і запуск ринкових реформ стали можливі лише зі змі-
ною політичного режиму в 2000 р. і поверненням країни в між-
народне співтовариство після тривалої ізоляції 473. На даний час 
Республіка Сербія – постсоціалістична країна, яка пережила гостру 
громадянську війну та міжнародне військове втручання.

Відродженню демократичних засад країни сприяла актив-
ність громадянського суспільства Сербії, яке виступало в якості 
антимілітаристської сили, заснованої на цінностях громадян-
ської толерантності, верховенства закону, соціального та полі-
тичного плюралізму. Роль інститутів громадянського суспільства 
у процесі демократизації державної політики, як і в інших сфе-
рах, є надзвичайно важливою, оскільки воно виправляє, спонукає 
та проводить моніторинг роботи органів державної влади. Без 
громадянського суспільства, яке мусить володіти необмеженим 
доступом до всіх публічних даних про роботу державних органів, 
неможливі успішні реформи та справжні зміни в суспільстві 474. 
Саме інститути громадянського суспільства Сербії стали партне-
ром уряду у процесі децентралізації і реформи місцевого самовря-
дування, приведення місцевих нормативних актів у відповідність 
до міжнародних договорів та іншими міжнародно-правовими 
документами з прав людини.

473 Лобанов М. М. «Балканский сценарий» системных реформ: особенности 
социально-экономического развития Сербии в 1989–2012 гг. Проблемы нацио
нальной стратегии. № 2 (23). 2014. С. 95–115.

474 Миклащук І. М. Громадянське суспільство як чинник суспільно-політич-
них процесів у Сербії. Історичний досвід становлення інститутів громадян
ського суспільства в країнах Європи : збірник наукових праць. Державна установа 
«Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : Фоліант. С. 237–248.
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З відходом від соціалістичної моделі самоврядування Сербія 
перейшла до класичної з поділом влади і правом громадян 
на управління місцевими справами. При цьому специфіка серб-
ської системи місцевого самоврядування в постсоціалістичний 
період полягала в тому, що в її основі лежав принцип верхо-
венства вищої посадової особи в системі органів місцевого само-
врядування, який передбачав його прямі вибори, що й знайшло 
своє відображення в Законі про місцеве самоврядування 
2002 року 475. Однак прийняття Конституції 2006 року, яка вста-
новила скупштини вищим органом місцевого самоврядування 
в Сербії, був здійснений перехід до моделі місцевого само-
врядування, заснованої на принципі верховенства скупщини. 
Скупштина (збори, рада) – є традиційним інститутом соціаль-
ної організації сербів, яка сформувалася як особлива громадська 
ментальність ще з часів турецького пригноблення і зберіглася 
до теперішнього часу. Саме місцева скупштина в даний час фор-
мує виконавчі органи місцевого самоврядування 476. А основною 
територіальною одиницею, в якій здійснюється місцеве само-
врядування, є општина (община, громада).

Можливість заснування на рівні општини «локального омбудс-
мана» з метою сприяння належному управлінню та верховен-
ству закону, захисту прав та свобод громадян та юридичних осіб 
на місцевому рівні передбачено ст. 97 Закону про місцеве самовря-
дування (Закон о локалној самоуправи) 477, прийнятого у лютому 
2002 року, тобто ще до прийняття у 2005 році Закону про захист 
громадян, яким було передбачено заснування посади загально-
національного парламентського омбудсмана. При цьому, Закон 
про місцеве самоврядування не зобов’язує, а лише надає правову 
основу і можливість општинам створювати відповідну службу 

475 Бранка Љубоје. Организација власти у локалној самоуправи у Републици 
Србији. Београд : Стална конференција градова и општина – Савез градова 
и општина Србије, 2013. 64 с.

476 Markovic R. Ustavno pravo. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 
2014. 532 s.

477 Закон о локалној самоуправи. Službenom glasniku Republike Srbije, 
br. 97/2016 i 36/2019.
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омбудсмана на свій розсуд, якщо вони вважають, що така уста-
нова є необхідною, і якщо є для цього всі необхідні організаційні 
та фінансові можливості 478.

На сьогодні ця установа створена лише у незначній кіль-
кості міст та муніципалітетів Сербії. Причини цього, на думку 
сербського дослідника Предрага Дімітрієвіча, криються у тому, 
що, по-перше, місцева влада ще не достатньо розуміє роль і пози-
ції муніципального омбудсмана, по-друге, у місцевих політич-
них структурах омбудсмана сприймають як незалежну політичну 
особу, яка може скласти їм «конкуренцію» у роботі, тому став-
ляться до нього з пересторогою, і по-третє, бракує професійної 
та фінансової спроможності, особливо у малих муніципалітетах. 
В невеликих муніципалітетах дуже важко знайти відповідний 
спеціалізований персонал, оскільки роль омбудсмана передбачає, 
насамперед, компетентність, досвід роботи, репутацію тощо 479.

Законодавча модель муніципального омбудсмана застосо-
вана й в Королівстві Нідерланди (Koninkrijk der Nederlanden). 
Муніципалітети є нижньою ланкою адміністративно-територі-
ального поділу країни. Вони є автономними у здійсненні місце-
вої правотворчості і проведенні місцевої політики. Адміністрація 
в муніципалітетах складається з обраної народом муніципаль-
ної ради та її виконавчого апарату – муніципального уряду (магі-
страту). Магістрат складається з бургомістра, призначуваного 
за рекомендацією корони комісаром провінції після консультацій 
з радою і олдерменов (старійшин), які обираються муніципаль-
ною радою зі свого складу. Магістрат відповідальний перед муні-
ципальною радою за свої дії. У невеликих муніципалітетах домі-
нуюче становище займає бургомістр, який є єдиним службовцем 
в муніципалітеті, що працює повний робочий день. Він володіє 
одноосібними повноваженнями в сфері підтримки громадського 
порядку та несе за це відповідальність перед муніципальною 
радою. Він має право, якщо вважатиме, що те чи інше рішення 

478 Predrag Dimitrijević. Do We Need Local Ombudsman – Protector of Human 
Rights. FACTA UNIVERSITATIS. Series: Law and Politics. Vol. 3. No. 1. 2005. Pp. 25–35.

479 Ibid.
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державного органу суперечить законодавству або загальним 
інтересам, утриматися від його виконання і повинен проінформу-
вати про це виконавчий орган провінції, який вносить це питання 
на розгляд уряду 480.

Статус органів місцевого самоврядування закріплений в гл. 7 
конституції Нідерландів, а також регулюється законами «Про про-
вінції» 1962 р. і «Про місцеві влади» 1851 р. 481. У 80-і роки XX сто-
ліття ці закони було переглянуто, хоча реформатори обмежилися 
в основному зовнішньою модернізацією, територіальною орга-
нізацією місцевого самоврядування. В результаті злиття гро-
мад з невеликою чисельністю жителів кількість муніципалітетів 
в Нідерландах різко скоротилося – з тисяча двісті (в 1848 році) 
до семисот громад (в 1990 році) 482 і до 478 (в 2012 р.). Таке скоро-
чення пояснюється тим, що держава прагне підвищити ефектив-
ність адміністративного управління шляхом реорганізації муні-
ципалітетів, у процесі якої невеликі муніципалітети об’єднуються 
або вливаються в більші 483.

Закон «Про провінції» і закон «Про місцеві влади» не визнача-
ють повноваження виконавчих місцевих органів. Тому провінції 
і муніципалітети до певної міри самостійно встановлюють роз-
поділ повноважень 484. Такий підхід дає можливість змінювати 
обсяг повноважень відповідно до сучасного розвитку і суспіль-
них потреб громади. На сьогодні діяльність муніципалітетів 

480 Мельников А. П., Сословская Е. Л. Местное самоупраление в Нидерландах. 
Труд. Профсоюзі. Общество, 2006. № 3. С. 1–12.

481 Игнатова Н. С. Взаимоотношения уровней иерархии управления (Опыт ана-
лиза законодательства Нидерландов). Государственная власть и местное само
управление, 1999. № 1. С. 45–46.

482 Мельников А. П., Сословская Е. Л. Местное самоуправление в Нидерландах. 
Труд. Профсоюзі. Общество, 2006. № 3. С. 1–12.

483 Світові моделі державного управління: досвід для України / за заг. ред. 
Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка, П. І. Крайніка, Х. М. Дейнеги. Київ : НАДУ, 2012. 
С. 171. 612 с.

484 Игнатова Н. С. Взаимоотношения уровней иерархии управления (Опыт ана-
лиза законодательства Нидерландов). Государственная власть и местное само
управление, 1999. № 1. С. 45–46.
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не обмежується вирішенням таких завдань, як локальні індустрі-
альні проекти, житло, громадський транспорт, охорона навколиш-
нього середовища тощо, предметом їх турботи стають так звані 
комунікаційні зв’язки (комісії, дискусії, референдуми, перего-
вори), посилення і розширення участі громадян у розвитку міст, 
щоб муніципальна політика максимально відображала і врахову-
вала інтереси населення.

Сучасне суспільство стикається з безліччю різноманітних 
завдань, що варіюються від глобалізації, міграції, глобального 
потепління і зниження рівня бідності до старіння робочої сили. 
Уряди та їх адміністрації більше не є єдиними органами, від-
повідальними за вирішення цих завдань. Політика, спрямо-
вана на їх вирішення, все більшою мірою розвивається і впрова-
джується в тісній співпраці з недержавними органами, такими 
як організації приватного сектору, зацікавленими групами  
(неурядові організації) і багатопрофільними організаціями 
та комерційними організаціями 485.

Тому зараз муніципалітети мають нові можливості висту-
пати не в класичній ролі монопольних постачальників послуг, 
а як координатори та стимулятори розвитку мережі місцевих 
фірм, організацій, соціальних груп і приватних ініціатив – віді-
гравати нову реформаторську роль у визначенні напрямків соці-
ального розвитку 486. Саме така політика муніципальної влади 
сприяла впровадженню у практику нового інституту муніци-
пальних омбудсманів.

На сьогодні понад 168 муніципалітетів цієї країни мають 
своїх омбудсманів, крім того понад 60 омбудсманів діють на під-
приємствах громадського сектору економіки. Юрисдикція  
деяких муніципальних омбудсманів поширюється на декілька 
муніципалітетів. Так, омбудсман міста Амстердам працює 

485 Світові моделі державного управління: досвід для України / за заг. ред. 
Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка, П. І. Крайніка, Х. М. Дейнеги. Київ : НАДУ, 2012. 
С. 185. 612 с.

486 Мельников А. П., Сословская Е. Л. Местное самоуправление в Нидерландах. 
Труд. Профсоюзі. Общество, 2006. № 3. С. 1–12.



О. В. Батанов, Л. В. Голяк

208

ще у семи муніципальних утвореннях, які входять у структуру 
мегаполісу Амстердам 487.

До 2005 року муніципальні омбудсмани Нідерландів діяли 
на основі неуніфікованих правил, які встановлювалися кожним 
муніципалітетом окремо. В 2005 році парламент Нідерландів 
затвердив зміни до адміністративного законодавства країни 
(General Administrative Law Act), якими визначив єдину для всієї 
території процедуру звернення та розгляду заяв та повідомлень 
громадян як до конституційного органу національного омбудс-
мана, так і до муніципальних омбудсманів 488. Необхідність вве-
дення загальних правил пояснювалася тим, що місцеві зако-
нодавчі збори часто призначали своїх омбудсманів, довільно 
визначаючи їх мандат в частині розгляду скарг на дії виконавчих 
органів влади муніципалітету або групи муніципалітетів (крім 
поліції, яка підпадає під виключну юрисдикцію Національного 
омбудсмана) 489.

Введені поправки не обмежили конституційні права грома-
дян Нідерландів на вибір органу (національного чи муніципаль-
ного омбудсмана), до якого вони бажають звертатися зі скар-
гою на дії будь-якого, в тому числі місцевого, адміністративного 
органу або посадової особи. Але, повноваження «зобов’язувати 
свідків порушення прав людини до співробітництва», які має 
лише національний омбудсман, фактично перетворило інститут 
національного омбудсмана в апеляційну інстанцію всієї системи 
омбудсманів Нідерландів 490.

Республіка Польща, як вже згадувалося вище, запровадила 
модель муніципального спеціалізованого омбудсмана із захисту 

487 Голяк Л. В. Виникнення та інституціональна диференціація інституту муні-
ципальних омбудсманів. Порівняльноаналітичне право, 2017. № 6. С. 62–65.

488 General Administrative Law Act of the Netherlands. URL:  
http://www.juradmin.eu/colloquia/1998/netherlands_annex.pdf

489 Иванова К.А. К вопросу о совершенствовании правовых способов защиты 
прав человека на местном уровне в РФ и за рубежом. Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление, 2017. № 1. С. 12–15.

490 Голяк Л. В. Виникнення та інституціональна диференціація інституту муні-
ципальних омбудсманів. Порівняльноаналітичне право, 2017. № 6. С. 62–65.
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прав споживачів (Rzecznik praw konsumenta – речник прав консу-
мента). Під споживачами розуміються мешканці – члени терито-
ріальної громади (гміни), котрі виступають як споживачі товарів 
і побутових послуг, які надаються підприємцями, а також кому-
нальних послуг, пов’язаних з енерго- та водопостачанням, послуг 
у сфері нерухомості, телекомунікації, транспорту, туризму, та пуб-
лічно-адміністративних послуг, що надаються муніципальними 
службами. Як відзначає Л. Северин-Мрачковська, в сучасний період 
споживання поширюється не лише на речі, а й, навіть, на час, про-
стір, природу, людські відносини, історію, науку, культуру 491.

Тобто, в даному випадку поняття «споживач» розуміється 
у широкому значенні. Титульна назва омбудсмана відображає 
принципи «консьюмеризму» (від латинського «consumo» – спо-
живаю) і розглядається як організований рух громадян, а також 
державних і громадських установ за розширення прав та вплив 
споживачів на виробників і торговців як у комерційній сфері, 
так і поза нею, як суспільна сила щодо забезпечення життєді-
яльності людини і, у кінцевому рахунку, зростання добробуту 
і якості життя населення. Відтак, консьюмеризм «виступає 
як цінне у моральнісному аспекті явище економічного буття 
людини, моральнісно орієнтована соціальна діяльність у сфері 
ринкових відносин» 492. Таким чином, в основі захисту прав спо-
живачів лежить принцип забезпечення і захисту певних еконо-
мічних і соціальних прав людини.

Якщо в Болгарії муніципальні омбудсмани були запрова-
джені завдяки активності інститутів громадянського суспільства, 
то в Польщі ініціатива щодо створення посад муніципаль-
них омбудсманів із захисту прав споживачів належить уряду 
в зв’язку з інтеграційними процесами щодо входження країни 

491 Северин-Мрачковська Л. Консьюмеризм як феномен духовно-економічного 
життя сучасної людини: pro et contra. Університетська кафедра. Культурологія. 
Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альм. / М-во освіти 
і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Ін-т приклад. та проф. 
етики; [редкол.: Ю. Вільчинський (голов. ред.) та ін.]. Київ : КНЕУ, 2017. № 6. 
С. 137–150.

492 Там само.
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у Європейське співтовариство, що вимагало впровадження широ-
кого спектру реформ в усіх сферах суспільного життя, метою яких 
було досягнення рівня стандартів Європейського Союзу.

Європейський Союз в силу своїх особливостей, пов’язаних 
з високим ступенем транскордонних взаємин і наявністю націо-
нальних і наднаціональних органів влади, здійснює таку полі-
тику, завдяки якій споживачі в ЄС не повинні зазнавати трудно-
щів при виникненні спірних ситуацій, так як вони є рушійною 
силою Внутрішнього ринку, і чим менше споживачі зустрічаються 
з перешкодами у відносинах з підприємцями і органами влади, 
тим буде вищий рівень якості товарів та послуг, а звідси, і кон-
курентоспроможності ринку ЄС 493. Відповідні стандарти ЄС щодо 
захисту споживачів передбачені ст. 38 Хартії Європейського Союзу 
про основні права 2000 р. 494.

Крім того, згідно зі ст. 12 Договору про функціонування 
Європейського Союзу, вимоги щодо захисту прав споживачів вра-
ховуються у визначенні та реалізації інших політик та дій Союзу. 
Цілями споживчої політики ЄС відповідно до ч. 1 ст. 169 Договору 
про функціонування Європейського Союзу 495 є: охорона здоров’я, 
безпеки та економічних інтересів споживачів, включаючи конт-
роль за фальсифікованою рекламою, показниками цін, кредитами 
для споживачів, нечесними умовами контрактів, дистанційними 
продажами, груповими туристичними поїздками, продажами 
нерухомості для бізнесу тощо, а також підтримка права спожива-
чів на інформацію, просвіту та права на створення організацій для 
захисту інтересів споживачів.

Захист прав споживачів (consumer protection), виступає сьо-
годні однією з найбільш розвинених сфер співробітництва 
держав-членів ЄС і сфер компетенції його керівних органів 

493 Арабей Е. А. Правовые аспекты деятельности Европейского Союза 
в области защиты прав потребителей : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.10. 
Москва, 2014. 26 с.

494 Charter of Fundamental Rights of the European Union. OJ С 326, 26 October  
2012. P. 403.

495 Консолідована версія договору про функціонування Європейського Союзу. 
URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU10267
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(інститутів), в рамках якої останні розробили ґрунтовне інтегра-
ційне законодавство і продовжують роботу щодо його вдоскона-
лення. В якості основи своєї політики по відношенню до спожива-
чів Євросоюз гарантує захист п’яти основних прав, які становлять 
серцевину національної політики: захист здоров’я і безпеки спо-
живачів; захист економічних інтересів споживачів; право спожи-
вача на інформацію та просвіту; право на відшкодування заподія-
ної шкоди; право на представництво і участь.

При виникненні спорів з приводу споживчих питань більшість 
споживачів неохоче звертаються до офіційних судових органів, 
особливо коли вартість предмета спору не висока. Відповідно, 
у країнах ЄС популярними є альтернативні методи врегулювання 
спорів між споживачами та підприємствами. Європейська комі-
сія активно підтримує розвиток альтернативних методів врегу-
лювання спорів та незалежного механізму захисту прав спожива-
чів, зокрема, сприяє створенню мережі відповідних омбудсманів, 
що уповноважені на ефективний розгляд скарг і позасудове врегу-
лювання суперечок.

Запровадження інституту муніципального омбудсмана 
із захисту прав споживачів в Республіці Польща стало можли-
вим з прийняттям Закону про охорону конкуренції і спожива-
чів 496, який був прийнятий в рамках реалізації згаданих Директив. 
Поширення цього інституту на рівні територіальних громад пов’я-
зане з одночасним проведенням в країні адміністративно-терито-
ріальної реформи, основними цілями якої були децентралізація 
влади з метою вдосконалення управління державою та тери-
торіями, створення територіальних суб’єктів публічного права,  
удосконалення регіонального управління, зміна системи публіч-
них фінансів, зростання участі населення у публічному управлінні 
та пристосування територіальної структури країни до стандартів 
Європейського Союзу.

Позитивними змінами, які відбулися внаслідок адміністра-
тивно-територіального реформування Польщі, на думку 
О. Бровко, є: формування громадської свідомості, підвищення 

496 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz. U. 2007. Nr 50, poz. 331.
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участі громадян на локальному рівні, визнання прав громадян 
та інституту місцевого самоврядування, впровадження фінан-
сової незалежності самоврядних одиниць 497. Реформа посилила 
роль територіального самоврядування у житті країни, реалізу-
вала принципи розвитку громадянського суспільства, зміцнення 
демократії, зменшення ролі держави в регіонах. Отже основними 
внутрішніми факторами реформування територіального само-
врядування у Польщі були розвиток громадянського суспільства 
та необхідність зростання ефективності публічного управління, 
а зовнішнім – створення нової моделі регіонального управління 
відповідно до вимог Європейського Союзу 498.

Оскільки основним завданням органів територіального само-
врядування є організація надання публічних послуг для меш-
канців, які поділяються на комунальні (енергія, водопостачання 
та каналізація, транспорт, утримання доріг та зелених насаджень 
тощо), соціальні (навчання, охорона здоров’я, соціальна допомога, 
безпека, культура, питання ринку праці тощо) та адміністративні, 
а мешканці, як вже відмічалося, виступають суб’єктами їх спожи-
вання, то саме для посилення захисту їх прав як додатковий пра-
возахисний механізм вводиться служба муніципального омбудс-
мана із захисту прав споживачів.

На сьогодні омбудсмани із захисту прав споживачів функціону-
ють у понад 370 територіальних громад Республіки Польща.

Варто також зауважити, що для захисту прав громадян у відно-
синах із страховими компаніями та пенсійними фондами окремо 
було створено посаду омбудсмана у сфері страхування (Rzecznik 
Ubezpieczonych), який, по суті, також уявляли собою омбудсманів 
із захисту прав споживачів, але у фінансовій сфері. Його основне 
завдання полягало у розгляді індивідуальних скарг та запитів 
споживачів фінансового ринку, здійснення наглядової діяльності 

497 Бровко О. В. Місцеве самоврядування в Польщі в контексті демократизації 
країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. політ. наук. 23.00.02. Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2017. С. 4. 230 с.

498 Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади : монографія / 
М. О. Пухтинський, П. В. Ворона, О. В. Власенко та ін. / За заг. ред. П. В. Ворони. 
Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. С. 105. 280 с.
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щодо дотримання прав споживачів учасниками фінансового 
ринку 499. В 2015 році посаду страхового омбудсмана було замінено 
на фінансового омбудсмана (Rzecznik Finansowy) 500.

В окремих територіальних громадах Польщі здійснюва-
лися спроби й щодо впровадження «законодавчої» моделі муні-
ципального омбудсмана з широким колом повноважень. Так, 
ще в 1991 році Рада міста Гдиня внесла до Статуту міста зміни, які 
стосувалися утворення посади Уповноваженого з громадянських 
прав (Rzecznika Praw Obywatelskich), тобто «омбудсмана загальної 
юрисдикції», у завдання якого входив розгляд скарг чи повідом-
лень громадян на дії чи бездіяльність, а також на рішення адмі-
ністративних органів міста, що порушують права чи законні інте-
реси мешканців Гдині 501.

Було передбачено, що омбудсман подає міській раді щорічний 
звіт про свою діяльність, крім того він мав право звертатися до Ради 
з власними висновками та пропозиціями щодо ефективності 
й якості надання адміністративних послуг. У лютому 1992 року 
Рада міста Гдиня прийняла ухвалу про організацію діяльності 
та порядок обрання муніципального омбудсмана. Цією ж ухвалою 
були внесені зміни у титульну назву інституту – «Речник з прав 
громадян при Раді міста Гдиня» (“Rzecznik Praw Obywatelskich 
przy Radzie Miasta Gdyni”). Конкретизація назви була пов’язана 
із запереченнями національного парламентського омбудсмана, 
який вважав, що однакова назва інститутів може вводити в оману 
обивателів й призводити до змішування понять і ускладнювати 
парламентському омбудсманові здійснення його повноважень 
в межах цієї територіальної громади. Муніципальний омбудсман 

499 Голяк Л. В. Особливості функціонування муніципальних омбудсманів 
республіки Польща. Матеріали круглого столу «Проблеми державотворення 
в Україні». Львів : Львівський інститут МАУП, 2012. С. 55–58.

500 Rzecznik Finansowy, Rzecznik Ubezpieczonych. W jakich sytuacjach 
udzieli wsparcia? URL: https://beesafe.pl/porady/rzecznik-finansowy-rzecznik- 
ubezpieczonych/

501 Резолюция городского Совета Гдыни 27 ноября 1991 г. № XXXVII/241 
по делу об изменениях устава города Гдыни. Moнитoр городского Совета, 1991. 
№ 17. Поз. 153.
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успішно функціонував на території міста багато років і припинив 
свою діяльність у 2005 році в зв’язку із створенням регіональ-
них омбудсманів (представників парламентського омбудсмана), 
функції яких розповсюджувалися на всю територію відповідних 
воєводств (областей) 502.

В різних країнах деякі територіальні громади запрова-
джують не одну, а декілька моделей муніципального омбудс-
мана. Повноцінне належне функціонування офісів омбудсмана 
вимагає відповідне кадрове та фінансове забезпечення, тому, 
як правило, заснувати посади декількох різних за функціональ-
ним призначенням муніципальних омбудсманів мають можли-
вість лише великі міста. Так, у м. Санкт-Петербурзі (Російська 
Федерація) діють відразу три омбудсмана: Уповноважений 
з прав людини, Уповноважений з прав дитини і Уповноважений 
із захисту прав підприємців.

Уповноважений з прав людини є моделлю класичного зако-
нодавчого омбудсмана загальної юрисдикції. Його посада була 
заснована відповідно до Закону «Про Уповноваженого з прав 
людини у м. Санкт-Петербург» від 17 грудня 1997 року, прийня-
того Законодавчими Зборами Санкт-Петербурга з метою забез-
печення гарантій державного захисту прав і свобод громадян 
у Санкт-Петербурзі, їх дотримання органами державної влади 
та місцевого самоврядування у м. Санкт-Петербург та їх посадо-
вими особами 503. Омбудсман при виконанні своїх повноважень 
є незалежним і не підпорядкованим будь-яким державним орга-
нам та органам місцевого самоврядування міста. Варто відмі-
тити, що принцип незалежності муніципального омбудсмана було 
закріплено пізніше в результаті внесення поправок до вказаного 
Закону у липні 2011 року 504.

502 Andrzej Szmyt. Samorządowy eksperyment – Rzecznik Obywateli przy Radzie 
Miasta Gdyni (1992–2005). Wydział Prawa i Administracji UG. Gdańskie Studia 
Prawnicze. Tom ХХХ1У, 2015. S. 128–135.

503 Закон г. Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам человека 
в г. Санкт-Петербурге». Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
от 03.11.98. № 10-11. Ст. 162.

504 Там же.
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Інші омбудсмани м. Санкт-Петербург є прикладом спеціалі-
зованих муніципальних омбудсманів публічно-правового сек-
тору. Уповноважений з прав дитини, відповідно до Закону «Про 
Уповноваженого з прав дитини в Санкт-Петербурзі» від 13 листо-
пада 2009 року 505, засновується з метою забезпечення основних 
гарантій державного захисту прав і законних інтересів дитини 
в Санкт-Петербурзі, дотримання цих прав і законних інтересів 
органами державної влади Санкт-Петербурга, органами місце-
вого самоврядування в Санкт-Петербурзі, організаціями, що зна-
ходяться на території Санкт-Петербурга, незалежно від їх орга-
нізаційно-правових форм і форм власності і їх посадовими 
особами. Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби 
державного захисту прав і законних інтересів дитини, не ска-
совує і не тягне перегляду компетенції органів державної влади 
Санкт-Петербурга, органів місцевого самоврядування в Санкт-
Петербурзі, їх посадових осіб, які забезпечують захист і віднов-
лення порушених прав і законних інтересів дитини 506.

Пріоритетним завданням Уповноваженого є захист прав 
та інтересів дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування 
батьків, і дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації.

Посада Уповноваженого з захисту прав підприємців в Санкт-
Петербурзі заснована Законом Санкт-Петербурга від 11 грудня 
2013 року «Про Уповноваженого з захисту прав підприєм-
ців в Санкт-Петербурзі і про внесення змін до Закону Санкт-
Петербурга «Про Реєстр державних посад Санкт-Петербурга 
і Реєстрі посад державної цивільної служби Санкт-Петербурга» 507. 
Основними завданнями Уповноваженого є: захист прав і законних 

505 Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-
Петербурге» от 13 ноября 2009 года № 528-98. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=131037723&page=1&rdk=5#I0

506 Там же.
507 Закон Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 г. № 694-122 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных 
должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной граждан-
ской службы Санкт-Петербурга». URL: https://ombudsmanbiz.spb.ru/
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інтересів підприємців; сприяння безперешкодної реалізації та від-
новлення порушених прав підприємців; пропаганда і популяри-
зація підприємницької діяльності; правова просвіта підприємців 
з питань належних їм прав і способів їх захисту; сприяння поліп-
шенню ділового та інвестиційного клімату в Санкт-Петербурзі; 
інформування громадськості Санкт-Петербурга про стан дотри-
мання та захисту прав і законних інтересів підприємців; участь 
у формуванні та реалізації політики Санкт-Петербурга в області 
розвитку підприємницької діяльності 508.

Актуальним для європейських країн є й питання впровадження 
омбудсманівської концепції у сферу приватноправового регулю-
вання. І хоча приватноправових омбудсманів, як вже відмічалося, 
з великою умовністю можна віднести до «справжніх» омбудсма-
нів, їх популярність і заснування різними компаніями і організа-
ціями різко зростає.

На думку А. Ємєліна, сьогодні, в умовах постійного підвищення 
завантаженості судових органів, що впливає на зниження швид-
кості розгляду ними справ, повсюдного ускладнення комерцій-
них відносин, пов’язаних глобалізацій ними та інтеграційними 
процесами, виявляються все більш затребуваними спеціалізовані 
недержавні системи позасудового (альтернативного) вирішення 
суперечок як між господарюючими суб’єктами, так і між підприєм-
цями та їх клієнтами, особливо помітно це на фінансовому ринку, 
де постійно удосконалюються, а значить, ускладнюються фінан-
сові продукти та фінансові суперечки 509.

Приватноправові омбудсмани в сфері надання фінансових 
послуг як альтернативний спосіб вирішення спорів (alternative 
dispute resolution) являє собою набір засобів і механізмів, 

508 Закон Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 г. № 694-122 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных 
должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной граждан-
ской службы Санкт-Петербурга». URL: https://ombudsmanbiz.spb.ru/

509 Емелин А. В. Создание института Общественного примирителя 
(Финансового омбудсмена) на финансовом рынке России. Деньги и кредит, 2011. 
№ 1. С. 46–49.
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що утворюють процедури швидкого вирішення і позасудового 
врегулювання спорів і конфліктів при найменших витратах для 
всіх його учасників. Процедура розгляду спорів омбудсманом 
є менш формальною в порівнянні з процедурою розгляду справ 
у судах і дозволяє в значній мірі розвантажити судову систему, 
врегулювавши при цьому конфлікт, який виник. Омбудсман 
в цьому випадку виступає як посередник з примирення, застосо-
вуючи способи медіації.

Процедуру за участю омбудсмана першим ввів в ужиток Союз 
німецьких банків (VdB) в липні 1992 року. Банківські омбудс-
мани в Німеччині працюють на основі Положення, яке було 
розроблено Союзом приватних банків. З цього часу швидка 
і небюрократизованна позасудова процедура з розгляду скарг 
клієнтів омбудсманом не тільки усталилася, а й стала невід’єм-
ним елементом загальної концепції роботи з споживачами 
німецьких приватних банків. На практиці ця процедура прино-
сить користь не тільки безпосередньо приймаючим в ній участь 
клієнтам і банкам, а й органам юстиції 510. Як правило, до послуг 
такого приватноправового омбудсмана вдаються в тому 
випадку, якщо банк не йде назустріч своєму клієнтові і відмов-
ляється від діалогу з ним чи вирішення справи по суті, або коли 
рішення банку не задовольняє клієнта, а клієнт ще не гото-
вий звертатися за захистом своїх прав до суду. Клієнт безко-
штовно отримує від омбудсмана кваліфіковану консультацію 
та роз’яснення щодо суті спірних питань або вирішення спору. 
Це допомагає заявнику істотно заощадити на судових витра-
тах. Але, у випадку незадовільного для заявника рішення, збе-
рігається ймовірність сумніву щодо неупередженості рішення 
омбудсмана, оскільки той є фінансово залежним від банку 
чи іншої фінансової установи, на яку скаржиться громадянин. 
В цьому разі, якщо заявник залишиться незадоволеним рішен-
ням омбудсмана, він може звернутися до суду з тією ж скаргою, 
з якою звертався до омбудсмана.

510 Внесудебное разрешение споров с участием финансовых омбудсменов : 
обзорный материал. Москва : Ассоциация Центральных банков России. 2010. 8 с. 
URL: https://asros.ru/upload/medialibrary/03a/Ombudsmen.pdf
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Як зазначила Герда Мюллер, омбудсман приватних банків 
Німеччини, завдяки введенню омбудсманів, вдалося уникнути 
появи великої кількості судових позовів та, відповідно, величезної 
кількості судових витрат як з боку банків, так і з боку їх клієнтів. 
Але більш значущий є інший ефект, не економічний. Завдяки ось 
такого роду позасудового вирішення спорів вдається підвищити 
ступінь довіри до банків з боку клієнтів. І навіть часто повернути 
клієнта, з яким трапився конфлікт, в банк 511.

Позасудове вирішення спорів набуло великого поширення 
не тільки в Німеччині, але і в інших країнах Європи, що поясню-
ється тим, що процедура дозволяє клієнтам отримати в біль-
шості випадків не тільки обов’язкове для виконання, і порівняно 
з судами, як правило, більш швидке рішення, але і можливість 
безкоштовно і без будь-якого ризику врегулювати розбіжності 
з постачальниками послуг 512.

Варто зауважити, що питання альтернативного вирі-
шення спорів розглядається в Європі не тільки на національ-
ному рівні країн, але і привертає до себе пильну увагу Ради 
Європи. Найбільш значущими документами в цій галузі є: 
Рекомендація No Rec (2002) 10 Комітету міністрів Ради Європи 
державам-членам від 18 вересня 2002 року про медіацію 
в цивільних справах, Директива 2008/52/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. щодо деяких аспектів 
медіації в цивільних і комерційних справах та інші документи. 
Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 21 травня 
2008 року про деякі аспекти медіації в цивільних і комерцій-
них справах є актом прямої дії. Даний документ має важливий 
вплив на розвиток альтернативного вирішення спорів в країнах-
членах ЄС. Вона включає в себе: визначення суперечок, до яких 

511 Мюллер Герда, омбудсмен Союза частных банков Германии: «Омбудсмены 
производят доверие». URL: http://www.prostobankir.com.ua/mezhbankovskiy_
biznes/intervyu/gerda_myuller_ombudsmen_soyuza_chastnyh_bankov_germanii_
ombudsmeny_proizvodyat_doverie

512 Внесудебное разрешение споров с участием финансовых омбудсменов : 
обзорный матеріал. Москва : Ассоциация Центральных банков России. 2010. 8 с. 
URL: https://asros.ru/upload/medialibrary/03a/Ombudsmen.pdf
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вона може бути застосована, термінології медіації, способи 
забезпечення якості медіації, ряд умов, що супроводжують про-
цес проведення медіації тощо 513.

Отже, активному поширенню ідеї інституту муніципального 
омбудсмана в Європі сприяли: гармонізація європейських стан-
дартів у галузі прав людини; зміцнення верховенства права 
та забезпечення демократичних принципів урядування на всіх 
рівнях; процеси децентралізації, реформування та розширення 
повноважень місцевого самоврядування; розбудова незалежних 
і самоврядних асоціацій та інститутів громадянського суспільства.

Розглянувши особливості становлення і розвитку інституту 
муніципального омбудсмана в європейських каїнах, можна кон-
статувати, що його головна особливість полягає в тому, що такий 
омбудсман є додатковим, а не альтернативним інститутом захисту 
прав і свобод людини. Його популярність обумовлена доступні-
стю до муніципальних омбудсманів і неформальністю в процедур-
ному відношенні, не обтяжених бюрократичними перепонами, 
об’єктивністю і неупередженістю розгляду скарг.

Інститут муніципального омбудсмана формує особливий етич-
ний режим стандартів взаємовідносин членів громадянського 
суспільства з публічними органами влади, заснований на довірі. 
Довіра виникає при дотриманні принципів належного управ-
ління (good governance). Як відзначає С. Кабишев, «муніципаль-
ний омбудсман захищає насамперед право громадян на «належне 
урядування», що припускає дотримання адміністративними орга-
нами не тільки норм закону, а й інших соціальних норм, які діють 
в даній місцевій громаді. Саме тому він став універсальним інсти-
тутом для різних правових систем» 514.

Обираючи ту чи іншу модель муніципального омбудсмана, 
держави керуються особливостями державного та адміністра-
тивно-територіального устрою країни, ступенем сформованості 

513 Основы альтернативного разрешения споров : пособие / В. И. Самарин 
[и др.]; под ред.: О. В. Мороза [и др.]. Минск : БГУ, 2016. С. 37–46. 223 с.

514 Кабышев С. В. Муниципальный омбудсмен: зарубежный опыт и его 
рецепция в России. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/87792-municipalnyj- 
ombudsmen-zarubezhnyj-opyt-recepciya-rossii
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та розвиненості громадянського суспільства культурно-право-
вими, духовними та гуманітарними традиціями суспільства, рів-
нем його розвитку та умовами існування, потребами та інтере-
сами муніципальних громад, нагальністю вирішення тих чи інших 
проблем соціально-економічного, політичного і духовного плану, 
пов’язаних з підвищенням життєвого рівня населення, і, в першу 
чергу, зі сталим розвитком прав і свобод людини і громадянина, 
наявністю необхідних матеріально-фінансових та кадрових 
ресурсів для забезпечення діяльності омбудсмана.
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ОСОБЛИВОСТІ  
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

МУНІЦИПАЛЬНИХ ОМБУДСМАНІВ: 
СВІТОВИЙ ДОСВІД

4.1 Особливості легітимізації та принципи  
реалізації конституційно-правового статусу 
муніципальних омбудсманів

Інститут муніципального омбудсмана є наслідком транс-
формації класичного парламентського омбудсмана загальної 
юрисдикції, тому для всіх країн є інноваційним як серед націо-
нальних політико-правових інститутів, так і інститутів громадян-
ського суспільства. Тому кожна держава індивідуально підходить 
до проблем формування та формату закріплення конституційно-
правового статусу омбудсмана, призначення і звільнення його 
з посади, визначення компетенції, умов діяльності, матеріальних 
та соціальних гарантій незалежності, пов’язаних з оплатою праці, 
медичним, соціальним та іншим забезпеченням, які встановлю-
ються законодавством кожної країни відповідно до «рівня конс-
титуційно-правового і соціально-економічного розвитку країни, 
форми державного устрою, особливостей, специфіки й гостроти 
існуючих проблем з правами людини» 515.

О. В. Марцеляк, наприклад, визначає поняття конституційно-
правового статусу омбудсмана як фіксацію в юридичній формі 
багатогранних зв’язків, що виникають між омбудсманом і гро-
мадянами, омбудсманом і державою та різноманітними громад-
ськими об’єднаннями 516.

515 Чуксина В. В. Государственные специализированные органы по содейст-
вию правам человека и их защите (сравнительно-правовое исследование) : авто-
реф. дисс. ... доктора юрид. наук. 12.00.02. Омск, 2016. С. 12–13.

516 Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: сві-
товий досвід та Українська модель : автореф. дис. ... док-ра юрид. наук: 12.00.02. 
Одеса, 2004. 32 с.
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В. В. Еміх розглядає поняття конституційно-правового статусу 
омбудсмана як правовий стан даних суб’єктів, що включає в себе 
систему правових зв’язків, які відповідають специфіці омбудсма-
нів як суб’єктів конституційного права і конституційно-право-
вих відносин, їх меті, завданням і функціям 517. Зазначену систему 
правових зв’язків, на її думку, характеризують місце омбудсманів 
у системі державних органів (системостворюючий елемент конс-
титуційно-правового статусу), їх компетенція, відповідальність, 
гарантії, принципи і порядок діяльності 518.

На офіційне юридичне оформлення правового статусу муніци-
пальних омбудсманів впливає, передусім, тип обраної моделі омбудс-
мана. Так, як правило, в європейських країнах можливість створення 
інституту муніципального омбудсмана публічно-правової сфери 
регулювання, як загальної так і спеціальної юрисдикції, передба-
чена базовим національним законодавством про місцеве самовря-
дування. Закріплення інституту муніципального омбудсмана в зако-
нодавчому акті є важливою характеристикою його статусу, який 
демонструє як його високе положення серед інших інститутів муні-
ципальної влади і управління, так і ступінь його незалежності. Крім 
того, законодавче закріплення інституту омбудсмана забезпечує 
стабільність його існування і захищеність від закриття.

Так, Закон «Про місцеве самоврядування та місцеву адміністра-
цію» Республіки Болгарія в ст. 21а зазначає, що громадський посе-
редник сприяє дотриманню прав та законних інтересів громадян 
перед органами місцевого самоврядування та місцевої адміністрації; 
організація та діяльність громадського посередника регулюються 
положеннями, прийнятими муніципальною радою; громадський 
посередник обирається та звільняється більшістю у 2/3 від загаль-
ної кількості муніципальних радників (членів муніципальної ради) 519.

517 Эмих В. В. Компетенция Уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации (конституционно-правовое исследование) : автореф. дисс. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.02. Екатеринбург. 2008. 26 с.

518 Там же.
519 Закон за местното самоуправление и местната администра-

ция. Изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г. https://www.mrrb.bg/bg/
zakon-za-mestnoto-samoupravlenie-i-mestnata-administraciya/
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Закріплення в Законі відповідних норм розширило повнова-
ження общин Болгарії щодо самостійного вирішення питання 
про запровадження інституції омбудсмана. Але, як відзначають 
експерти Болгарського Центру з дослідження демократії, зако-
нодавство про громадського посередника має слабкі місця, які 
можуть мати негативні наслідки для їх діяльності 520.

Так, ні Закон про національного омбудсмана, ні Закон про міс-
цеве самоврядування та місцеві адміністрації не містять положень 
щодо розподілу компетенції та можливої співпраці між національ-
ним омбудсманом та муніципальними громадськими посередни-
ками. Хоча Регламент національного Омбудсмана й передбачає, 
що омбудсман взаємодіє з місцевими громадськими посередни-
ками (муніципальними омбудсманами) та іншими відповідними 
установами в Болгарії і надає їм методичну допомогу, але вклю-
чення відповідної норми в законодавство залишається необхід-
ним і актуальним. Крім того не існує жодної правової норми, яка б 
дозволяла національному омбудсману передавати певні справи 
муніципальним громадським посередникам. Під питанням знахо-
диться фінансова незалежність муніципальних громадських посе-
редників. Витрати на їх діяльність несуть лише общини з муніци-
пальних бюджетів, а в деяких випадках і з тимчасових проектів, які 
здійснюються неурядовими організаціями. Таким чином функціо-
нування муніципальних громадських посередників залежить пов-
ністю від фінансового стану відповідного муніципалітету та від 
доброї воля членів муніципальної ради 521.

Ст. 97 Закону про місцеве самоврядування (Закон о локал-
ној самоуправи) Республіки Сербія передбачає, що в одиниці 
місцевого самоврядування може бути створений орган міс-
цевого омбудсмана, який уповноважений самостійно та неза-
лежно контролювати дотримання прав громадян, визначати 
порушення, вчинені діями чи бездіяльністю адміністративних 

520 Институцията омбудсман в България. Център за изследване на демокра-
цията. Изданието е част от проект за установяване на институцията омбудсман 
в България, финансиран от Европейската комисия. София, 2005. С. 34–35.

521 Там же.
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органів та державних служб, якщо це порушення норм та загаль-
них актів одиниці місцевого самоврядування. Дві або більше 
одиниць місцевого самоврядування можуть прийняти рішення 
про створення спільного місцевого омбудсмана. Компетенція 
та повноваження, спосіб діяльності та обрання та припи-
нення обов’язків місцевого омбудсмана регулюються статутом 
та іншим загальним актом 522.

В Нідерландах можливість заснування посади муніципальних 
омбудсманів передбачена Законом про загальне адміністративне 
право (General Administrative Law Act) 523.

Спільним для цих законодавчих актів є те, що вони передба-
чають лише право (можливість), а не обов’язок територіаль-
них громад запроваджувати посаду муніципального омбудсмана 
і самостійно визначати та закріплювати його правовий статус 
та порядок заснування у відповідних муніципальних актах.

Таким основним правовим актом, норми якого забезпечують 
правові умови діяльності муніципального омбудсмана та основи 
здійснення ним своєї компетенції в деяких країнах стало 
Положення про муніципального омбудсмана.

Так, наприклад, Положення про правила організації й діяль-
ності громадського посередника в усіх общинах Болгарії, 
що запровадили в себе цей інститут (болг. Правилник за органи-
зацията и дейността на общественият посредник), незважаючи 
на Типовий Регламент організації та діяльності громадського 
посередника, розробленого з метою уніфікації положень про 
муніципального омбудсмана та вироблення єдиних стандартів 
організації його діяльності робочою групою у складі спеціалістів 
з Центру по вивченню демократії та Фундації з реформ місцевого 
самоврядування 524, ретельно продумуються й обговорюються 

522 Закон о локалној самоуправи. Službenom glasniku Republike Srbije, 
br. 97/2016 i 36/2019.

523 General Administrative Law Act of the Netherlands. URL:  
http://www.juradmin.eu/colloquia/1998/netherlands_annex.pdf

524 Institucijata ombudsman v Bǎlgarija. Centăr za Izsledvane na Demokracijata. 
Sofija, 2005. Р. 28–52. 148 s.
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з громадськістю общини, враховуючи місцеві традиції і куль-
туру, а тому не є абсолютно схожими між собою в різних общинах. 
В деяких Положеннях можуть бути відмінності як у юрисдикції 
і функціях омбудсмана, так і у вимогах до кандидата на посаду 
омбудсмана, порядку відбору кандидатури та її затвердження, 
а також навіть у титульній назві самого громадського посеред-
ника (наприклад, община Сілістра в такому Положенні безпосе-
редньо використовує термін «омбудсман») 525.

На думку колишнього парламентського омбудсмана Болгарії 
В. Цанкова, регулювання правового статусу муніципальних 
омбудсманів Болгарії спеціальними Положеннями обумовлена 
необхідністю чіткого загального бачення його сутності та призна-
чення як захисника прав членів територіальних громад та закріп-
лення головних принципів його діяльності, зокрема, таких, 
як незалежність та неупередженість 526.

Можливість щодо створення спеціалізованих муніципальних 
омбудсманів публічно-правового сектору також може бути перед-
бачена базовим законодавством у відповідній галузі. Так, посада 
омбудсмана із захисту прав споживачів в Республіці Польща, як вже 
зазначалося, передбачена Законом Республіки Польщі з охорони 
конкуренції та споживачів (o ochronie konkurencji i konsumentów) 
від 16 лютого 2007 року 527, Законом від 5 серпня 2015 року про 
зміну Закону з охорони конкуренції та споживачів (o zmianie 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych 
ustaw), в якому йдеться про зміцнення позицій споживачів шля-
хом покращення інструментів їх захисту 528, та Законом з прав 

525 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (обществе-
ния посредник) на община Силистра /Този Правилник е приет с Решение 
№ 513 от 17.03.2005 год. URL: http://www.silistra.bg/files/pravilnici/pravilnik_
ombudsman_2010-11-25.pdf

526 Цанков Веселин. Омбудсманът (общественият посредник) в Република 
България. София : БАн – ИПН, 2004. С. 77–82. 230 с.

527 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dziennik 
Ustav Rzeczypospolitej Polskiej, nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

528 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. Nr 1634).
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споживачів (o prawach konsumenta) від 30 травня 2014 року 529. 
Але, на відміну від згаданих вище законів Болгарії та Сербії, поль-
ський закон не тільки передбачає право територіальних громад 
на створення служби муніципальних омбудсманів із захисту прав 
споживачів, а й регулює правовий статус цього омбудсмана. Так, 
ст. 40 «Статус повітового (муніципального) омбудсмана з прав 
споживачів» Закону про охорону конкуренції та споживачів вста-
новлює: 1. Трудові відносини з омбудсманом з прав споживачів 
встановлюються старостою або мером міста у містах з повітовими 
правами. 2. Уповноваженим з прав споживачів може бути особа 
з вищою освітою, зокрема юридичною чи економічною, та щонай-
менше п’ять років професійної практики. 3. Уповноважений з прав 
споживачів безпосередньо підпорядковується старості (меру 
міста). 4. Омбудсман з питань споживачів організаційно відо-
кремлений у структурі повітового староства (міської контори), 
а в повітах понад 100 тисяч. мешканців та у містах з повітовими 
правами омбудсман споживачів може виконувати свої завдання 
через окремий офіс. 5. У решті сфери, що стосується правового 
статусу омбудсмана з прав споживачів, застосовуються поло-
ження Закону від 21 листопада 2008 року про службовців місце-
вого самоврядування 530.

Норми закону деталізуються в муніципальних статутах 
(положеннях) про бюро омбудсмана з прав споживачів. Так, 
у відповідному статуті міста Лодзь розкривається інформація 
про правовий статус муніципального омбудсмана із захисту 
прав споживачів та правила і порядок розгляду індивідуальних 
справ споживачів омбудсманом. Зокрема, зазначено, що муні-
ципальний омбудсман у справах споживачів, вирішуючи інди-
відуальні питання споживачів, не замінює інші органи і уста-
нови, він не має повноважень щодо контролю по відношенню 
до підприємців, не може владнати розбіжності, що існують 

529 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta / Dziennik Ustav 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.

530 Status powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów.  
URL: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-konkurencji-i- 
konsumentow-17337528/art-40
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між споживачами і підприємцями, в обов’язковому для них 
порядку, не може використовувати заходи примусу для забез-
печення виконання вимоги до підприємця з боку споживача. 
Муніципальний омбудсман з захисту прав споживачів діє в інте-
ресах споживача перед підприємцем і конкретними органами 
і установами, але не від його імені. Омбудсман визначає вид 
і обсяг правової допомоги, яка надається, з урахуванням фак-
тичного і правового статусу справи, а також технічних і органі-
заційних можливостей омбудсмана. Юридична допомога може 
включати, зокрема: надання споживачеві юридичної інформа-
ції про чинне законодавство, юридична оцінка законності пре-
тензії, пред’явленої споживачем, здійснення посередницької 
діяльності в суперечці між споживачем і підприємцем, пере-
дача справи до компетентного органу або установи, подання 
до суду загальної юрисдикції при вирішенні спору між спожи-
вачем і підприємцем думки, що має відношення до вирішення 
справи, вступ в цивільний процес, в якому загальний суд вирі-
шує спір між споживачем і підприємцем (у виняткових випад-
ках), пред’явлення позову на користь споживача проти підпри-
ємця, з яким у нього виник спір (у виняткових випадках) 531.

Утворення посад страхових муніципальних омбудсма-
нів Республіки Польща було передбачено Законом «Про  
нагляд за страховою діяльністю та Страхового омбудсмана» від 
22 травня 2003 року, на основі якого було розроблено загаль-
нонаціональний Статут Управління страхового омбудсмана, 
затверджений Розпорядженням прем’єр-міністра № 134 від 
24 грудня 2003 року 532.

Обов’язки і повноваження омбудсмана деталізувалися 
муніципальними актами, якими його призначали на посаду, 

531 Statut biuro rzecznika o praw konsumenta. Informacja o zasadach 
i trybie załatwiania przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów indywidualnych 
spraw konsumentów. URL: http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/index.php?str= 
23&id=10431&PHPSESSID=8f91cdac23f275cb60a9c3f60c548896

532 Zarzadzenie Nr. 134 Prezesa Rady Ministrow z dnia 24 grudnia 2003 r. W sprawie 
nadania statute Biuru Rzecznika Ubezpieczonych. Сайт: Rzecznika Ubezpieczonych. 
URL: http://www.rzu.gov.pl/o-urzedzie/statut
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наприклад, у Постанові міської ради м. Варшава, чи аналогіч-
них постановах інших муніципальних громад Польщі. Тому 
деякі положення щодо компетенції омбудсманів в різних муні-
ципальних громадах можуть мали певні відмінності 533. Так, 
омбудсман м. Кельце, на відміну від омбудсманів інших гро-
мад, мав більш широкі повноваження, наприклад, щодо участі 
у внесенні змін до локальних правових актів щодо прав спо-
живачів публічно-адміністративних та комунальних послуг. 
Він мав також більше прав у наданні допомоги у судовому про-
цесі, зокрема, міг подавати від імені споживача судовий позов 
чи виступати у судових процесах 534.

В 2015 році на підставі Закону Республіки Польща «Про роз-
гляд скарг суб’єктами фінансового ринку та про фінансового 
омбудсмана» (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym) 535 інститут страхового омбудсмана було замі-
нено на Управління фінансового омбудсмана (Biuro Rzecznika 
Finansowego) як централізовану загальнонаціональну інсти-
туцію, очолювану Фінансовим омбудсманом, якого призначає 
на посаду Голова Кабінету Міністрів. В завдання омбудсмана 
входить вжиття заходів щодо захисту клієнтів суб’єктів фінан-
сового ринку, інтереси яких він представляє, зокрема: розгляд 
заяв у випадку порушених в результаті неврахування суб’єкта 
фінансового ринку вимог клієнта при розгляді скарг; розгляд 
заяв про невиконання дій за скаргою, розглянутої у відповід-
ності з волею клієнта; видача висновків щодо проектів пра-
вових актів, що стосуються організації і діяльності суб’єктів 
фінансового ринку; звернення до компетентних органів з про-
ханням виступити із законодавчою ініціативою або видати 

533 Голяк Л. В. Виникнення та інституціональна диференціація інституту муні-
ципальних омбудсманів. Порівняльноаналітичне право. 2017. № 6. С. 62–65.

534 Miejski Rzecznik Konsumentów w Kielcach. Сайт: Rzecznika Konsumentów.  
URL: www.um.kielce.pl/rzecznik-konsumentow/

535 Statut Biura Rzecznika Finansowego. URL: https://rf.gov.pl/o-nas/statut-biura- 
rzecznika-finansowego/
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або змінити інші правові акти з питань, що стосуються органі-
зації і функціонування фінансового ринку; інформування ком-
петентних наглядових і контролюючих органів про виявлені 
порушення у функціонуванні суб’єктів фінансового ринку; 
ініціювання та організація освітньої та інформаційної діяль-
ності в галузі захисту інтересів клієнтів суб’єктів фінансового 
ринку 536.

Управління складається з таких організаційних підрозділів: 
відділ клієнтів страхового та пенсійного ринку; відділ клієнтів 
банківської справи та ринку капіталу; відділ позасудового вирі-
шення спорів; адміністративно-фінансовий відділ. Внутрішня 
організація та детальний обсяг завдань організаційних підроз-
ділів, а також режим роботи Управління визначені в організа-
ційних положеннях, виданих Омбудсманом 537. Тобто, фізичні 
особи, які є клієнтами фінансових установ, в тому числі й стра-
хового та пенсійного ринку, після попередньої спроби вирі-
шити спірне питання з відповідною фінансовою установою, 
може звертатися за захистом своїх прав до управління фінансо-
вого омбудсмана. Таким чином, наразі муніципальна влада вже 
не приймає участі в організації діяльності цього спеціалізова-
ного омбудсмана.

В США та Канаді право суб’єктів місцевого самоврядування 
на запровадження посади муніципального омбудсмана закріплю-
ється у законодавстві штатів та провінцій. А конкретизує поря-
док організації та діяльності муніципального омбудсмана нор-
мативний акт, прийнятий органом представницької влади того 
чи іншого муніципалітету, який запроваджує посаду омбудсмана. 
Це може бути або нормативний акт, який спеціально прийма-
ється для регулювання служби омбудсмана, або норми про визна-
чення правового статусу муніципального омбудсмана пропису-
ються у локальному законодавчому акті загального характеру, 
наприклад, у Статуті міста або у муніципальній Хартії, яку мають 

536 Statut Biura Rzecznika Finansowego. URL: https://rf.gov.pl/o-nas/statut-biura- 
rzecznika-finansowego/

537 Ibid.
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практично всі муніципалітети США і які розроблені відповідно 
до законодавства штату 538.

Так, правовий статус Омбудсмана м. Бойсе (США) визначається 
Статутом міста, в якому обумовлені порядок його призначення 
і звільнення з посади, його функції та повноваження, принципи 
діяльності, взаємини з керівними органами міста тощо. Зокрема, 
зазначається, що Омбудсман призначається на посаду міським 
головою міста з наступним затвердженням Радою міста 539. Подібна 
інституція з аналогічними функціями існує також і в м. Детройт 
(штат Мічиган, США). Посада муніципального омбудсмана ство-
рена відповідно до ст. 4 гл. 3 Статуту міста з метою реагування 
на скарги громадян щодо діяльності адміністрації міста і інших 
муніципальних структур. Омбудсман призначається на посаду 
рішенням міської Ради 540.

У м. Спокан (штат Вашингтон, США) на основі Муніципального 
кодексу, з метою забезпечення незалежного громадського 

538 Хартія є фундаментальним юридичним документом для діяльності муні-
ципальних органів влади, основою існування системи муніципального права. 
Особливістю Хартії як юридичного документа є те, що, з одного боку, її дія обме-
жена територією міста у просторі, але, з іншого боку, що всі інші державні органи 
та органи місцевого самоврядування визнають факт її існування та дії як закон, 
хоча протягом періоду перебування за межами муніципалітету це безпосеред-
ньо не поширюється на них. Хартія включає: 1) характеристику та опис меж, 
в яких вона діє (межі міста); 2) опис та характеристику структури органів муніци-
пального самоврядування, їх прав та обов’язків, а також порядку їх формування 
(вибори, призначення, найм), 3) розмежування повноважень, систем «стриму-
вань та противаг», створених у політичній та адміністративній сферах управ-
ління містом; 4) опис основних символів міста – прапора, герба, печатки тощо; 
5) опис внутрішньої структури міста: його районів, комун тощо. Наявність такого 
документа та тверді гарантії його визнання насправді означають поділ влади 
по вертикалі та невтручання вищих рівнів управління в діяльність муніципаль-
ного управління, що є однією з основ муніципального самоврядування. Див.: 
Барабашев Г. В. О хартиях местного самоуправления в США: Вопросы парламент-
ского права. Конституционный строй России: Вопросы парламентского права. 
Москва : Изд-во ИГиП РАН, 1995. Вып. 2. С. 119–130.

539 Boise Municipal Code. URL: http://files.meetup.com/503627/Boise%20Sign% 
20Ordinance.pdf

540 Office of the City Ombudsman. URL: http://www.detroitmi.gov/CityCouncil/
LegislativeAgencies/Ombudsman/FAQs/HowtoFileaComplaint.aspx
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контролю за діяльністю поліції, створена служба спеціалізова-
ного Омбудсмана Департаменту поліції 541.

В Канаді, наприклад, у місті Монреаль правовий статус муні-
ципального омбудсмана регулюється спеціальним Законом про 
омбудсмана, яким передбачені мета та завдання служби омбудс-
мана, врегульовано його юрисдикцію, права та обов’язки, поря-
док призначення та звільнення з посади омбудсмана та його 
заступника 542.

Допомогу у вироблені єдиних підходів щодо визначення пра-
вового статусу омбудсманів США надає Американська асоціація 
адвокатів, якою була запропонована загальна концепція омбудс-
мана. Асоціація рекомендує включати в законодавчу та інші пра-
вові акти, які регулюють правовий статус омбудсманів, поло-
ження щодо забезпечення: його незалежності, свободи проводити 
розслідування за фактами прийняття адміністративного акту 
або вчинення адміністративної дії, що не відповідають практиці 
належного управління та порушують права громадян, вільного 
доступу до документації, яка необхідна йому для проведення роз-
слідування, імунітету омбудсмана і його персоналу від застосу-
вання щодо них заходів цивільно-правової відповідальності за дії, 
які здійснюються в рамках наданих йому повноважень.

Квазіомбудсмани приватно-правової сфери регулювання 
створюються виключно за ініціативи керівництва приватних 
компаній, організацій, навчальних закладів тощо, тому їх права 
і обов’язки, сфера компетенції та порядок врегулювання конфлік-
тів визначається або у розпорядженнях, якими омбудсмани при-
значаються на посаду, або у кодексах поведінки компанії.

В сучасний період кодекси корпоративної етики з’явилися 
в багатьох крупних компаніях світу. Наприклад, Етичний кодекс 
компанії «Oriflame» (Швеція), Етичний кодекс корпорації «Procter 
& Gamble» (P & G), Звід загальних ділових принципів компаній 

541 Office of Police Ombudsman. City of Spokane, Washington. URL:  
https://my.spokanecity.org/opo/forms/online/

542 The Ombudsman de Montréal’s jurisdiction and powers are defined in the follow-
ing laws and by-law. URL: https://sville.montreal.qc.ca/ombudsman
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«Royal – Dutch – Shell», Кодекс ділової поведінки компанії «Coca-
Cola», Звід правил ділової етики компанії «Imperial Chemical 
Industries», Декларація цінностей компанії «Johnson & Johnson», 
Шлях «Hewlett-Packard», Кодекс етики компанії «Chemical Bank» 
і багатьох інших. Етичний кодекс, по суті, є зведенням правил 
і норм поведінки, які поділяють учасники групи. Кодекс описує 
глобальні вимоги та норми, яких необхідно дотримуватися, щоб 
реалізувати мету, цінності та принципи компанії. За допомогою 
кодексу задаються певні моделі поведінки і єдині стандарти від-
носин і спільної діяльності. Зміст кодексу компанії визначається, 
перш за все, її особливостями, структурою, завданнями розвитку, 
установками її керівників. Більшість з кодексів передбачають, 
з поміж іншого, запровадження структури з вирішення конфліктів 
і спорів, що можуть виникати всередині компанії, але не завжди 
вона називається «омбудсманом».

Так, у Кодексі ділової поведінки компанії «Coca-Cola» зазна-
чено, що всі спірні питання повинні направлятися Генеральному 
адвокатові, який зобов’язаний їх розглянути 543. А Кодекс корпора-
тивної етики групи компаній «Dürr», закріплюючи право кожного 
співробітника на справедливе ставлення, ввічливість і повагу, 
забороняючи дискримінацію і домагання, ущемлення інтересів 
з причин етнічно-культурного характеру, інвалідності, статі, релі-
гійних вірувань, віку або сексуальної орієнтації, реалізацію і конт-
роль дотримання цих принципів покладає на створений правлін-
ням Dürr AG відділ внутрішнього контролю.

Безпосередньо назву «омбудсман» використано у Кодексі діло-
вої етики міжнародної компанії «АBA Marketing group Inc.» 544. 
Так, у п. 8 Кодексу «Права і обов’язки Омбудсмана» зазначено, 
що Омбудсман: призначається головою правління «ABA» 1 раз 
на рік; основними функціями Омбудсмена є збір відомостей недо-
тримання положення Кодексу, консультація посадових осіб щодо 

543 Гордова Э. Е., Гордов Ю. В. Повышение эффективности деятельности эконо-
мических предприятий за счет внедрения этических кодексов. Известия ТулГУ. 
Экономические и юридические науки, 2014. Вып. 2. Ч. 1. С. 130–135.

544 Кодекс ділової етики міжнародної компанії «АBA Marketing group Inc.».  
URL: https://aba.community/business-ethic
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положень Кодексу; ініціації розгляду спорів з порушення поло-
жень Кодексу та участь в ньому. Омбудсман зобов’язаний: забез-
печити захист співробітників на період проведення процедур 
розгляду спорів з питань порушення Кодексу, на випадок виник-
нення ситуації їх примусового звільнення через ініціації розгляду 
таких справ; вести облік звернень з питань недотримання поло-
жень Кодексу; дотримуватися незалежності і неупередженості 
при розгляді спорів з питань недотримання Кодексу; забезпечити 
анонімність особи, яка звернулася за фактом порушення поло-
жень Кодексу (у разі побажання залишитися анонімною) 545.

Варто зауважити, що в США, як правило, положення про 
омбудсманів приватного сектору хоча й розробляються само-
стійно в кожній компанії чи установі, яка вводить цю посаду, 
в цілому вони відповідають рекомендаціям й стандартам, розро-
бленим Американською асоціацією омбудсманів (The United States 
Association of Ombudsmаn) 546.

В країнах Європи при закріпленні правового положення 
як парламентського омбудсмана, так і його модифікованих 
моделей, в тому числі й муніципального омбудсмана, керу-
ються рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи, направ-
леними на підтримку розвитку та захисту інститутів омбудс-
мана, про які ми вже згадували, як-от Рекомендація Rec (97)14 
про створення незалежних національних інститутів сприяння 
та захисту прав людини; Резолюція Парламентської Асамблеї 
Ради Європи 1959 (2013) «Зміцнення інституту омбудсмана 
в Європі» та Принципи захисту та просування інституту омбудс-
мана («Венеціанські принципи»), прийняті Європейською комі-
сією за демократію через право (Венеціанська комісія) на своєму 
118-му пленарному засіданні (Венеція, 15–16 березня 2019 року).

16 жовтня 2019 року Комітетом Міністрів Ради Європи, вра-
ховуючи і схвалюючи вражаючий розвиток щодо створення 

545 Кодекс ділової етики міжнародної компанії «АBA Marketing group Inc.».  
URL: https://aba.community/business-ethic

546 Guillot B. The United States Association of Ombudsman. International Handbook 
of the Ombudsman: Country Surveys. Greenwood Press. V. 1. 1983. P. 177.
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інститутів омбудсмана, який відбувся в переважній більшості 
держав-членів Ради Європи на національному, регіональному 
та місцевому рівнях, в тому числі тих, які займається особли-
вими тематичними питаннями, беручи до уваги відповідні між-
народні тексти на підтримку розвитку та захисту інститутів 
омбудсмана, ухвалено нову Рекомендацію CM/Rec (2019)6 дер-
жавам-членам про розвиток інституту омбудсмана 547, яка уві-
брала в себе найкращі практики, запровадження інститутів 
омбудсмана. Перший розділ Додатку до Рекомендації присвя-
чений висвітленню питань створення та основних характерних 
рис інститутів омбудсмана. Наголошується на обов’язковості 
створення інститутів омбудсмана у всіх державах-членах. Вибір 
з одного або декількох цих інститутів повинна зробити кожна 
держава з огляду на її організацію, особливості та потреби. 
Ці інститути повинні бути безпосередньо та легко доступними 
для кожного стосовно всіх публічних послуг, які надаються. 
Особливу увагу необхідно звернути на осіб, які можуть не знати 
про існування інститутів омбудсмана, які можуть мати труднощі 
з доступом до інститутів омбудсмана або які можуть перебувати 
у вразливому становищі, такі як мігранти, особи, позбавлені 
свободи, особи з обмеженими можливостями або особи похи-
лого віку і діти. Зазначено також, що держави-члени повинні 
забезпечити міцну правову основу для інститутів омбудсмана, 
бажано на конституційному рівні, та/або в законодавстві, яка 
визначає основні завдання такої установи, гарантує її незалеж-
ність та надає їй засоби, необхідні для ефективного виконання 
функцій як на національному, так і на місцевому рівнях з ураху-
ванням існуючих стандартів та рекомендацій щодо інститутів 
омбудсмана 548. Наголошується, що для будь-якої такої установи 
життєво важливо керуватися рядом основних принципів, в тому 
числі наступними: незалежність; неупередженість, об’єктивність 

547 Рекомендація CM/Rec (2019)6 Комітету Міністрів Ради Європи держа-
вам-членам про розвиток інституту омбудсмена. Ухвалено Комітетом Міністрів 
Ради Європи 16 жовтня 2019 року на 1357-му засіданні заступників міністрів. URL: 
https://www.echr.com.ua/document/rekomendaciya-cm-rec-20196-vid-16-10-2019/

548 Там само.
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та справедливість; чесність і високий моральний авторитет; все-
осяжний мандат; доступність і ефективність.

Як слушно відмічає Є. Когутич, «принципи є базовою кате-
горією не лише суто юридичної, але й усіх інших гуманітарних, 
а також природничих наук. Дійсно, в природі все функціонує 
у відповідності до певних принципів, вони пронизують собою всі 
сфери суспільного життя, а тому в широкому розумінні вважа-
ються науковими в чистому вигляді, які вже потім, крізь призму 
предмету конкретної науки, диференціюються в залежності від 
цього предмету. Принципи є єдиними за своїм походженням 
сингулярними основами будь-чого. Саме тому їх розглядають, 
у першу чергу, з філософської точки зору, проникаючи в саму сут-
ність даного поняття» 549.

В юридичній літературі як правило використовується слово-
сполучення «принципи організації і діяльності», під якими, як пра-
вило, розуміються найбільш важливі, ключові ідеї і положення, 
що лежать в основі побудови і функціонування того чи іншого 
органу чи установи, та які розкривають їх сутність, призначення, 
основні цілі і завдання.

Принципи, які визначають основний зміст, форми і методи 
діяльності омбудсмана, виступають фундаментальною осно-
вою діяльності омбудсмана та мають особливе значення для 
виконання ним функції захисту прав і свобод людини від 
зловживань і свавілля з боку державного апарату і посадових 
осіб 550. Ю. Г. Спичак, досліджуючи інститут омбудсмана країн 
Східної Європи, визначає принципи інституту омбудсмана 
як засадничі підвалини юридичного характеру, що охороня-
ються державою і правом, на основі яких здійснюється рег-
ламентація правового статусу омбудсмана, а також реалізація 
його повноважень 551.

549 Когутич Є. Принципи як складовий елемент контролю за діяльністю при-
ватних виконавців в Україні. Підприємництво, Господарство і Право, 2019. № 1. 
С. 95–102.

550 Агєєв О. Д., вказ. робота. С. 148.
551 Спичак Ю. Г. Институт омбудсмана в государствах Восточной Европы : авто-

реф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Москва. 2006. 24 с.
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Варто зауважити, що каталог принципів організації та діяль-
ності омбудсмана висвітлений в багатьох міжнародних актах, 
починаючи з Паризьких принципі, які, як вже відмічалося, зада-
ють мінімальні стандартизовані критерії для створення і функ-
ціонування національних правозахисних установ, в тому числі 
встановлюють принципи їх організації і діяльності 552.

Ефективність захисту прав і свобод людини неможлива без 
відповідних передумов, зокрема, принципів правозахисної 
діяльності, які є основою, вихідним пунктом всієї системи пра-
вового захисту.

Як елемент правозахисної системи держави інститут омбудс-
мана у своїй діяльності керується, передусім, загальними прин-
ципами правозахисної діяльності, якими, на думку Є. Білозьорова, 
є «об’єктивно властиві для цієї діяльності відправні ідеї, безпе-
речні вимоги, що ставляться до відповідних суб’єктів й які виража-
ють найважливіші закономірності у сфері правозахисних відносин 
та відрізняються універсальністю, імперативністю та стабіль-
ністю. Призначення принципів правозахисної діяльності обу-
мовлене тим, що вони: закріплюють основи (форми і методи) 
здійснення правозахисної діяльності в суспільстві; спрямовують 
розвиток і функціонування правозахисної системи; впливають 
на суспільні відносини через механізм правового регулювання; 
формують у правосвідомості громадян повагу до права; виступа-
ють важливим критерієм законності дій суб’єктів правозахисної 
діяльності» 553. Основні принципи правозахисної діяльності, зазна-
чає Є. Білозьоров, складають цілісну систему, до якої можна відне-
сти принципи: гуманізму; демократизму; соціальної справедливо-
сті; верховенства права; законності; рівності всіх перед законом; 
гласності; принцип спільної діяльності органів державної влади 

552 Принципи, які стосуються статусу національних установ, що займа-
ються заохоченням і захистом прав людини [Паризькі принципи]. Додаток 
до резолюції 48/134 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 р. Офіційні 
звіти Генеральної Асамблеї ООН, сорок восьма сесія. Додаток № 49 (А/48/49). 
С. 369–370.

553 Білозьоров Є. В. Принципи правозахисної діяльності: доктринальний під-
хід. Право, 2017. Вип. 32. С. 35–41.
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з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 
населенням; принцип незалежності суб’єктів правозахисної діяль-
ності; принцип професіоналізму та компетентності 554.

У літературі в окрему групу об’єднують принципи контрольної 
діяльності, до яких відносять принципи: законності, системності, 
централізації і автономності, добропорядності, незалежності, 
об’єктивності, відповідальності, гласності, доцільності, збалансо-
ваності, зворотного зв’язку, охорони честі і гідності особистості, 
обов’язкового розгляду (службових розслідувань) відхилень 
діяльності суб’єктів, що перевіряються, невідворотності застосу-
вання заходів впливу до порушників, превенції тощо 555.

В. Гаращук, досліджуючи проблеми контролю та нагляду 
як основні способи забезпечення законності і дисципліни в дер-
жавному управлінні, серед основоположних засад контролю 
визначає: законність, коректність, централізм, планову органі-
зацію діяльності контролюючих органів, фахову спеціалізацію 
контролю, комплексність, суттєвість, професіоналізм, зрозумі-
лість, реальність, об’єктивність, повноту, корисність, доброзич-
ливість, універсальність, офіційність, систематичність, дієвість, 
оперативність, результативність, гласність, принцип допомоги 
підконтрольній структурі у виправленні помилок, принцип 
раціонального розподілу контрольних повноважень між контро-
люючими органами, відповідальність контролюючого органу 
перед державою і підконтрольною структурою за об’єктивність 
контролю тощо 556.

Розглядаючи принципи контролю і аналізуючи наявні в нау-
кових джерелах їх визначення, Є. Когутич, зазначає, що принципи 

554 Білозьоров Є. В. Принципи правозахисної діяльності: доктринальний під-
хід. Право, 2017. Вип. 32. С. 35–41.

555 Галяутдинов Б. С. Конституционный институт Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации в системе государственного контроля 
Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Московский гумани-
тарный университет. Москва, 2014. С. 122. 209 с.

556 Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у держав-
ному управлінні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Національна юрид. 
академії України ім. Я. Мудрого. Харків, 2003. 35 с.
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контролю – це: науково обґрунтовані та апробовані практикою, 
закріплені прямо чи опосередковано в нормативно-правових 
актах основи організації та здійснення контролю, що забезпе-
чують його ефективність; засадничі основи організації та здійс-
нення контролю, які характеризуються універсальністю, загаль-
ною значущістю, вищою імперативністю та забезпечують його 
ефективність 557.

У наукових джерелах загальні принципи інституту омбудсмана 
визначаються як «синтезуючі засади, об’єднувальні зв’язки, ідео-
логічна основа виникнення, становлення і функціонування цього 
інституту» 558, як «засадничі підвалини юридичного характеру, 
що охороняються державою і правом, на основі яких здійснюється 
регламентація правового статусу омбудсмана, а також реалізація 
його повноважень» 559 тощо.

У науці пропонуються різні каталоги цих принципів та прита-
манне кожному з дослідників бачення критеріїв їх класифікації. 
Так, Н. С. Наулік пропонує класифікувати принципи діяльності 
омбудсманів, поділяючи їх на загальні (гуманізму, законності, 
незалежності, демократизму, рівності) та спеціальні принципи 
(самостійності, виборності, недоторканності, деполітизованості, 
несумісності посад, субсидіарності, об’єктивності й неупередже-
ності, обов’язковості співпраці, відкритості і гласності, конфіден-
ційності відомостей щодо особи у справі, професіоналізму) 560.

Д. Є. Феоктістов класифікує їх на наступні групи: матері-
альні – принципи, що стосуються лише статусу омбудсмана 
(незалежність, субсидіарність, перманентність); процесуальні – 
принципи, які стосуються процесуальних питань діяльності 

557 Когутич Є. Принципи як складовий елемент контролю за діяльністю при-
ватних виконавців в Україні. Підприємництво, Господарство і Право, 2019. № 1. 
С. 95–102.

558 Наулік Н. С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порів-
няльне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. НАН України. Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2007. 19 с.

559 Спичак Ю. Г. Институт омбудсмана в государствах Восточной Европы : авто-
реф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Москва, 2006. 24 с.

560 Наулік Н. С., вказ. робота. С. 12.
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омбудсмана (гласність, доступність, принцип співпраці, принцип 
мови діловодства); суміжні – принципи, що поєднують в собі еле-
менти статусу омбудсмана та окремих процесуальних аспектів 
його діяльності (законність, неупередженість, справедливість, 
конфіденційність) 561.

О. Д. Агєєв пропонує класифікувати принципи омбудсмана 
на такі групи: принципи, що стосуються порядку заснування 
інституту омбудсмана; принципи функціонування інституту; 
принципи професійної етики омбудсмана. До першої групи від-
носяться такі принципи, як принцип правової (конституційної) 
гарантії; загальні критерії для вибору і призначення омбудс-
мана; наділення статусом органу державної влади або служ-
бовця високого рангу; принцип незалежності (від інших держав-
них та політичних структур, фінансова та матеріально-технічна 
незалежність). До другої – принципи законності та верховенства 
права; демократичності; політичної нейтральності; загаль-
ної поваги до прав людини; доступності й гласності; принцип 
субсидіарності та взаємодії з іншими правозахисними орга-
нами. До третьої – принципи толерантності й недискримінації, 
запобігання расизму й ксенофобії, неупередженості, чесності 
й справедливості 562.

Узагальнюючи представлені у спеціальній літературі пропо-
зиції щодо класифікації принципів інституту омбудсмана, можна 
відмітити, що переважна більшість авторів виокремлює такі 
принципи, як незалежність, законність, політична нейтральність, 
відкритість і доступність, субсидіарність тощо, тобто ті основні 
принципи, без яких інститут омбудсмана втратив би свою пер-
вісну сутність та призначення.

Ці принципі властиві всім омбудсманам, в тому числі й муні-
ципальним. Підтвердження цьому ми знаходимо у Положеннях 
про муніципального омбудсмана (Громадського посередника) 

561 Феоктистов Д. Е. Конституционно-правовой статус Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации : сравнительно-правовое исследо-
вание : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Саратов, 2012. С. 19. 25 с.

562 Агєєв О. Д. Принципи організації діяльності омбудсмана з питань міграції. 
Держава і право, 2017. № 74. С. 121–129.
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муніципальних общин Республіки Болгарія. Так, у ст. 4 
Положення про громадського посередника Общини Русе зазна-
чено, що у своїй діяльності громадський посередник керується 
принципами законності, незалежності, об’єктивності, неупере-
дженості, справедливості, прозорості, відкритості, гуманності 
й толерантності. У п. 2 цієї статті підкреслюється, що громад-
ський посередник повинен забезпечити рівні можливості грома-
дянам для захисту своїх прав і законних інтересів, незалежно від 
статі, раси, національності, етнічного походження, соціального 
походження, віку, економічного становища, політичної прина-
лежності або релігійних переконань 563.

Схожі принципи закріплено й в п. 7 Положення про гро-
мадського посередника общини Пещера, в якому зазначено, 
що «у своїй діяльності громадський посередник керується прин-
ципами законності, незалежності, справедливості, прозорості 
та гласності, гуманності і терпимості. Громадський посередник 
забезпечує громадянам рівні можливості для захисту своїх прав 
і законних інтересів, незалежно від їх статі, раси, національності, 
етнічної приналежності, соціального походження, віку, мате-
ріального становища, політичної приналежності, релігійних 
переконань 564.

З деякими відмінностями принципи діяльності громадського 
посередника закріплені у відповідному Положенні общини Завет. 
Так, у ч. 2 зазначено, що «у своїй діяльності громадський посе-
редник керується принципами незалежності, законності, справед-
ливості, гуманізму, координації інтересів, прозорості та публіч-
ності. Громадський посередник забезпечує рівні можливості 

563 Правилник за организацията и дейността на обществения посред-
ник на територията на община Русе / Решение Общинския съвет Русе № 602 
по Протокол № 25 от 22.05.2013 г. URL: http://www.za-ruse.org/index.php/
ombudsman

564 Правилник за статута, организацията и дейността на обществе-
ния посредник на територията на Община Пещера. Приет с Решение 
№ 49/29.02.2008г., изменен с Решение № 603 / 01.10.2010 година на Общински 
съвет – гр. Пещера. URL: https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_
content&view=article&id=180:pr-obshtestven-posrednik&catid=7:pravilnici&Ite
mid=17
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громадян на захист приватних та законних інтересів, незалежно 
від їх статі, раси, етнічної і політичної приналежності, соціаль-
ного і матеріального статусу, віросповідання. Вислуховує сторони, 
встановлює істину і сприяє шляхом посередництва остаточному 
примиренню між ними» 565.

В Положенні про омбудсмана общини Сілістра також зазнача-
ється, що у своїй діяльності громадський посередник керується 
принципами законності, незалежності, справедливості і гласно-
сті, гуманності, толерантності і терпимості 566. Натомість, у главі 1 
Положення про громадського посередника Общини Мездра вка-
зується тільки, що «Громадський посередник сприяє у повазі прав 
та законних інтересів громадян та юридичних осіб органами міс-
цевого самоврядування та місцевою адміністрацією. У своїй діяль-
ності Громадський посередник є незалежним і керується лише 
Конституцією, законами, ратифікованими країною міжнарод-
ними договорами, нормативними актами та розпорядженнями 
муніципалітету Мездра. Діяльність Громадського посередника 
є публічною» 567. В інших Положеннях про громадського посеред-
ника Республіки Болгарія закріплюється каталог принципів, який 
є комбінацією наведених вище.

Омбудсман м. Монреаль (Канада) керується принципами спра-
ведливості, неупередженості, конфіденційності та іншими, які 
передбачені у Монреальській Хартії про права і відповідальність 
(Montreal Charter of rights and responsibilities) 568.

565 Правилник за организацията и дейността на Обществения посередник 
на територията на Община Завет. Правилник е приет от Общинския съвет Завет 
с Решение № 105 по Протокол № 15/19.12.12 г.

566 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (обществе-
ния посредник) на община Силистра / Този Правилник е приет с Решение 
№ 513 от 17.03.2005 год. URL: http://www.silistra.bg/files/pravilnici/pravilnik_
ombudsman_2010-11-25.pdf

567 Правилник за организацията и дейността на Обществения посередник 
на територията на Община Мездра. Правилника влиза в сила в едномесечен срок 
от приемането му от ОбС. / приет с Решение 39 Протокол № 7 от 08.04.2004 г.

568 The Ombudsman de Montréal’s jurisdiction and powers are defined in the 
following laws and by-law. URL: ttp://ombudsmandemontreal.com
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Основоположними у діяльності будь-якого органу чи установи, 
в тому числі і омбудсмана, є принципи законності та верховенства 
права. В цьому плані заслуговує на увагу позиція В. Гаращука, 
який підкреслює, що законність – це правовий режим панування 
закону у взаємовідносинах держави, фізичних та юридичних осіб 
(стан законослухняної поведінки суб’єктів та об’єктів управління), 
який знаходить своє відображення в чинному законодавстві 569.

Автор поділяє законність на «демократичну, тобто на ту, яка 
не лише знайшла своє відображення в доробках передової філо-
софської думки людства та в міжнародно визнаних документах, 
а і реально виконується в тих або інших державах, і на «формальну 
законність», тобто ту, яка знаходить лише своє зовнішнє відобра-
ження в законодавстві і не підкріплена практичними діями з боку 
держави по забезпеченню прав і свобод фізичних та юридичних осіб.

В основу режиму демократичної законності покладені такі 
гарантії: 1) економічні – реально забезпечують умови для прак-
тичної реалізації демократичних приписів; 2) політичні – роз-
винута політична система; 3) юридичні – науково обґрунтована 
система норм права, що відповідає вимогам часу та доступна для 
розуміння усіма суб’єктами державного управління; 4) соціальні – 
оптимальний механізм соціального захисту населення; 5) меха-
нізм примусу, що чітко працює в межах закону; 6) відповідна полі-
тична та правова культура населення» 570.

Принцип верховенства права регламентований на кон-
ституційному рівні. Зокрема, ст. 8 Конституції України визна-
чає, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 
України і повинні відповідати їй 571. Є. Когутич пропонує прин-
цип верховенства права розглядати у двох аспектах: по-перше, 

569 Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у держав-
ному управлінні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Нац. юрид. академія 
України ім. Я. Мудрого. Харків, 2003. С. 11. 35 с.

570 Там же.
571 Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр
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в широкому розумінні – як модель правової організації державної 
влади в суспільстві, тобто як «верховенство права над державою», 
згідно із чим він практично охоплює всі засади правової держав-
ності; по-друге, у вузькому розумінні – як модель співвідношення 
права і закону в регулюванні суспільних відносин 572.

Окрім загальних для всіх правозахисних інститутів у сфері 
прав людини принципів гуманізму, законності, демократичності, 
рівності і справедливості, та галузевих, властивих всім видам 
омбудсманів, принципів незалежності, деполітизованості, доступ-
ності, гласності та деяких інших, муніципальним омбудсманам 
властиві також й спеціальні принципи, такі як принцип опера-
тивності (поновлення порушених діями адміністрації прав особи 
за мінімальний строк із початку провадження у справі), віднос-
ної самостійності і суміщення посад (у випадках, коли омбудсман 
виконує свої функції на громадських засадах).

В сучасний період у процесі поступального суспільного роз-
витку, побудови правової, демократичної, соціальної держави 
зростає значимість етичних та моральних аспектів правозахисної 
діяльності. Тому принципи та вимоги загальної моралі набувають 
все більшого значення і у діяльності омбудсмана, особливо, муні-
ципального омбудсмана як найбільш наближеного до населення 
громад, як ключової фігури й координатора всієї правозахисної 
діяльності на рівні муніципальних громад, який у своїй діяльності 
повинен орієнтуватися не тільки на норми права, а й на вимоги 
моралі і моральності, використовувати їх потенціал при понов-
ленні порушених прав будь-якої людини.

Етичні принципи діяльності омбудсмана поєднують етичну 
аксіологію (визнання людини та її прав найвищою цінністю), соці-
ологію моралі (формування моральних уявлень в різних сферах 
життя, моральні аспекти соціалізації особистості) з юридичною 
деонтологією (професійна етика юриста). Як зазначає М. Шамрин, 
в рамках діяльності омбудсмана «особливість етики полягає якраз 
в тому, що вона становить її нормативно-практичну частину: 

572 Когутич Є. Принципи як складовий елемент контролю за діяльністю при-
ватних виконавців в Україні. Підприємництво, Господарство і Право, 2019. № 1. 
С. 95–102.
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вона спрямовує його до гідної і правильної поведінки, в тому 
числі в своїй безпосередній професійної діяльності. Омбудсмани 
повинні керуватися моральними принципами, своєю совістю, 
моральним і професійним обов’язком, але головне – Законом 
і Конституцією» 573.

На окрему увагу заслуговують етичні принципи і стан-
дарти, встановлені Коаліцією федеральних Омбудсманів (COFO), 
Асоціацією Омбудсманів США (USOA) та Міжнародною асоціацією 
Омбудсманів (IOA), які визначають статус установ, що займаються 
захистом прав і свобод людини.

Міжнародна асоціація омбудсманів, створена з метою удоскона-
лення практичної діяльності омбудсманів, розробила Моральний 
кодекс омбудсманів – загальний набір професійних моральних 
принципів, яким повинні слідувати омбудсмани в своїй діяль-
ності. Заснований на традиціях і цінностях роботи омбудсмана, 
Моральний кодекс допомагає омбудсману підтримувати висо-
кий моральний рівень і чистоту професії при виконанні своїх 
обов’язків. В Кодекс включено такі моральні принципи, як неза-
лежність, нейтралітет і неупередженість, конфіденційність 
і неформальність 574.

Принцип нейтральності передбачає збереження неупередже-
ності, об’єктивності та політичної лояльності при здійснення 
своєї професійної діяльності. Це означає, що омбудсман не може 
займатися політичною діяльністю, бути членом політичної партії 
чи іншого громадського об’єднання, яке має певні політичні цілі, 
та принцип законності, який передбачає, що омбудсман у своїй 
діяльності керується нормами Конституції та законами про права 
людини, а також відповідними нормами міжнародного права.

Наприклад, у Положенні про муніципального омбудсмана 
общини Русе зазначається, що посада громадського посередника 
несумісна з роботою у державній чи муніципальній адміністрації, 

573 Шамрин М. Ю. Этические начала статуса омбудсмена по правам ребенка. 
Евразийский юридический журнал. № 3 (70). 2014. С. 181–191.

574 Code of Ethics of the Association of Ombudsmen. URL:  
www.ombudsassociation.org, 12/10 К.
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управлінськими посадами в компаніях (генеральний директор, 
член колективного управління чи наглядового органу), членст-
вом у місцевих і національних керівних органів політичних 
організацій 575.

Для гарантування довіри суспільства, стимулювання актив-
ності громадян, залучення засобів масової інформації не лише для 
розповсюдження інформації, а й для допомоги у процесі прове-
дення розслідувань та тиску на порушників прав і законних інте-
ресів громадян з метою присікання противоправної поведінки 
органами публічної адміністрації або окремими посадовцями, 
слугують принципи відкритості, гласності та публічності.

Принципи відкритості, гласності та публічності (транспарент-
ності) омбудсмана полягає в тому, що омбудсман широко вико-
ристовує гласність та інформування населення щодо результатів 
своєї діяльності, публікуючи для широкої громадськості резуль-
тати своєї діяльності (щорічні та спеціальні доповіді), свої реко-
мендації, а також результати їх розгляду державними органами, 
органами місцевого самоврядування, посадовими особами. Цей 
принцип є необхідним для гарантування довіри суспільства, 
стимулювання активності громадян, коли порушені їхні права, 
залучення засобів масової інформації не лише для розповсю-
дження інформації, а й для допомоги у процесі перевірки. Хоча 
нормативні рішення в різних країнах є неоднаковими (в деяких 
країнах результати діяльності омбудсмана обов’язково публі-
куються у засобах масової інформації, а в інших – це дається 
на розсуд інституту), практика свідчить про те, що переважно 
цей підхід застосовують у випадку, коли адміністрація відмовля-
ється сприйняти направлені омбудсманом рекомендації. У таких 
випадках засоби масової інформації використовують як можли-
вість тиску на порушників.

Не менш важливими і характерними для інституту омбудс-
мана є принципи субсидіарності і інтерактивності, які полягають 

575 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Русе / Решение Общинския съвет Русе № 602 
по Протокол № 25 от 22.05.2013 г. URL: http://www.za-ruse.org/index.php/
ombudsman
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в тому, що діяльність різних омбудсманів не підмінює, а доповнює 
діяльність інших правозахисних інститутів. Принцип інтерактив-
ності або неантагоністичних відносин та взаємодії омбудсманів 
з іншими правоохоронними та правозахисними органами, з дер-
жавними органами влади та самоврядування полягає у конструк-
тивній співпраці на основі взаємодопомоги та взаємному інфор-
муванні по окремих питаннях діяльності, зберігаючи при цьому 
незалежність та самостійність кожного з інститутів, а також 
у наданні органам чи особам публічної влади можливості добро-
вільно виправити допущені порушення прав і свобод індивіда. 
Лише у випадку, якщо відповідні заходи не приймаються, омбудс-
ман повинен активізувати свій вплив.

Так, муніципальні споживчі омбудсмани Республіки Польща 
тісно співпрацюють і координують свою діяльність із різними відом-
ствами та організаціями, зокрема, із Управлінням по конкуренції 
та захисту прав споживачів, торгівельною інспекцією, Управлінням 
з енергетики, Управлінням зв’язку, Управлінням Генерального 
інспектора із захисту персональних даних та іншими, проводить 
обмін інформацією про типові порушення та вжиті заходи, приймає 
участь у тренінгах, семінарах та конференціях тощо.

Як обов’язок співпраця і взаємодія органів місцевої влади з муні-
ципальними омбудсманами прописані у Положеннях про орга-
нізацію діяльності омбудсмана муніципальних общин Болгарії. 
Так, у п. 7 відповідного Положення общини Габрово, вказується, 
що «Громадський посередник може співпрацювати, взаємодіяти 
та обмінюватися інформацією з Омбудсманом Республіки Болгарія. 
Громадський посередник працює у співпраці з громадськими посе-
редниками інших общин. Виконуючи свої обов’язки, Громадський 
посередник може отримувати інформацію та спів працювати 
з іншими державними та приватними організаціями» 576.

У ст. 19 Положення про громадського посередника общини Русе 
зазначається, що місцеві органи влади повинні співробітничати 
з омбудсманом у випадках порушення законності та належного 

576 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Габрово / приет с Решение 130/17.07.2008 г. 
на Общински съвет Габрово.
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управління при розгляді ним скарг і повідомлень від громадян 
та їх організацій. Аналогічні вимоги закріплені у Положенні про 
громадського посередника общини Бургас: місцеві органи влади 
і місцева адміністрація зобов’язані співпрацювати з омбудсманом 
у випадках виявлення порушень законності і доцільності по скар-
гах громадян та їх організацій 577.

Схожою є й норма Положення про омбудсмана общини Сілістра 
(Болгарія), у ст. 4 якого зазначено, що при здійсненні своєї діяльності 
громадський посередник співпрацює з муніципальною адміністра-
цією, постійними комітетами Ради Сілістра і установами міста, які 
обслуговують в адміністративному порядку громадян міста 578.

Але, безперечно, вирішальне значення для діяльності інститутів 
омбудсмана має принцип незалежності. На незалежність як основу 
статусу омбудсмана вказують практично всі закони, які регла-
ментують його діяльність. Цей принцип визнаний і на міжнарод-
ному рівні. Так, під егідою ООН було видано посібник зі створення 
та зміцнення національних установ, що займаються заохоченням 
і захистом прав людини, де незалежність виступає «першим факто-
ром ефективності» таких правозахисних установ, яку автори посіб-
ника розглядають через: юридичну та оперативну самостійність, 
фінансову самостійність, процедури призначення і звільнення пер-
соналу, плюралізм в складі національних установ 579.

Це пояснюється тим, що, захищаючи права людини, омбудсман 
має бути максимально захищений від можливості застосування 

577 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на Бургаска община / Този Правилник се приема на основание 
чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна адми-
нистрация и Закона за омбудсмана. Приет с решение на Общински съвет-Бургас 
по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г.; изменен и допълнен: по т. 7, 
Протокол № 8/23.02.2016 г.; по т. 5, Протокол № 18/25.10.2016 г.

578 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (обществе-
ния посредник) на община Силистра / Този Правилник е приет с Решение 
№ 513 от 17.03.2005 год. URL: http://www.silistra.bg/files/pravilnici/pravilnik_
ombudsman_2010-11-25.pdf

579 Национальные учреждения по правам человека. Руководство по созданию 
и укреплению национальных учреждений, занимающихся поощрением и защи-
той прав человека. ООН. Нью-Йорк, Женева, 1995. С. 27–28. 124 с.
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до нього примусу і тиску з боку владних структур, політичних партій 
та інших організацій. Незалежність омбудсмана гарантується заборо-
ною будь-якому органу втручатися в діяльність омбудсмана, надан-
ням омбудсману свободи в прийнятті рішень у справі, закріпленням 
юридичної відповідальності кожного за наклеп та образи, що були 
завдані омбудсману, достатнім матеріальним та фінансовим забез-
печенням. В цьому плані цікавими є норми Положення про організа-
цію та діяльність громадського посередника общини Сливен, якими 
передбачено, що «той, хто заважає громадському посереднику вико-
нувати свої службові обов’язки, карається штрафом до 500 левів, 
якщо до нього не застосовується більш суворе покарання» 580.

Однак незалежність є поняття відносне 581 і не означає повну від-
сутність зв’язку інституту омбудсмана, як й інших національних 
установ з прав людини, з державою. Закон, на підставі якого ство-
рюється ця національна установа, визначає конкретні зв’язки цієї 
установи з державою і встановлює межі, в рамках яких ця установа 
має функціонувати. До інших реальностей, що виключають повну 
незалежність, відносяться обов’язкова звітність і відсутність повної 
фінансової самостійності. Таким чином, в кращому випадку інсти-
тут омбудсмана користується певним ступенем встановленої неза-
лежності, наслідки якої необхідно розглядати в конкретних умовах. 
Хоча створення кожної установи обов’язково вимагає встановлення 
певних меж, обмеження незалежності як таке не повинно заважати 
можливості установи ефективно виконувати свої обов’язки.

Існують три основні складові незалежності омбудсмана: інсти-
туційна (організаційна), функціональна і персональна.

Інституційна незалежність передбачає високе нормативне закрі-
плення інституту омбудсмана і його відокремлене положення по від-
ношенню до трьох основних гілок влади. Він має право на самостійне 

580 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
при Община Сливен. Правилникът е приет на основание чл. 21а ал. 3 от ЗМСМА 
с Решение № 107 / 25.03.2004 г. и изм. с Решение № 346/ 25.11.2004 г. на Общински 
съвет Сливен.

581 Национальные учреждения по правам человека. Руководство по созданию 
и укреплению национальных учреждений, занимающихся поощрением и защи-
той прав человека. ООН. Нью-Йорк, Женева, 1995. С. 27–28. 124 с.
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і незалежне прийняття рішень, які не підлягають оскарженню і ска-
суванню будь-якими державними органами або посадовими осо-
бами, що є обов’язковою умовою правозахисної діяльності омбудс-
мана і гарантією його об’єктивності та неупередженості.

Функціональна незалежність полягає: в неприпустимості втру-
чання в діяльність омбудсмана (ні депутати парламенту, ні члени 
уряду, ніяка інша особа не можуть втручатися в здійснення 
омбудсманом його функцій); у фінансовій та матеріально-техніч-
ній забезпеченості його діяльності.

Фінансова незалежність служби муніципальних омбудсма-
нів забезпечується різними способами в залежності від того, ким 
і на якій основі запроваджується посада омбудсмана. Вони можуть 
фінансуватися як за рахунок бюджетних коштів; за рахунок 
коштів організації, яка запроваджує посаду даного омбудсмана; 
за рахунок внесків у спеціально створюваний фонд тими органі-
заціями, які запроваджують посаду омбудсмана (наприклад, стра-
хові омбудсмани), за рахунок коштів, отриманих від міжнародних 
організацій (наприклад, ЮНІСЕФ активно допомагає в діяльності 
омбудсманів у справах дітей), так і в інший спосіб.

Наприклад, в зарубіжних країнах популярним є благодійні 
фонди і ендаумент-фонди (endowment) 582 – фонди цільового  

582 Ендаумент-фонд (англ. endowment) – найбільш прозорий інструмент 
доброчинності. За визначенням це – цільовий фонд, призначений для викорис-
тання в некомерційних цілях. Ендаумент-фонди наповнюються завдяки благо-
дійникам. Ендаумент передає сформований капітал керуючій компанії в довірче 
управління. Компанія розпоряджається отриманим капіталом для нарощу-
вання доходу від капіталу – отриманих відсотків. Відсотки передаються ендау-
мент-фонду для цільового використання. Цілі визначаються Статутом Фонду, 
а пріоритетність і спрямованість фінансових вкладень координує Опікунська 
рада, керуючись першочерговістю завдань Фонду і результатами проведених 
конкурсів проектів та тендерів. На відміну від благодійної організації, фонд має 
недоторканний основний капітал: він має право використовувати тільки від-
сотки, отримані з основного капіталу. У США найвідомішими є цільові фонди 
Гарвардського, Йельського, Прінстонського та Стенфордського університетів. 
Їх обсяг складає мільярди доларів, що дозволяє виділяти на поточні витрати 
до $1 млрд щорічно. У 80 університетів світу розмір капіталу ендаумента пере-
вищує $1 млрд. Нерідко це навіть не єдиний фонд, а ціла система фондів, кожен 
із яких має власну мету: виплата стипендій або грантів викладачам, організація 
спортивних заходів, фінансування досліджень тощо. Див.: Що таке «ендаумент» 
http://iirfund.org/about/endowment/
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використання. Власне, такі фонди особливо є актуальними для 
фінансування спеціалізованих квазіомбудсманів, що створю-
ються в окремих структурах, наприклад, у ВУЗах.

Ще одним джерелом фінансування місцевих цільових програм, 
зокрема, і діяльності муніципальних спеціалізованих квазіом-
будсманів, стає фандрейзинг 583 – залучення та акумулювання 
коштів з різних джерел, як правило, від представників приватного 
сектору з метою здійснення соціальних некомерційних проектів 584.

Але, як правило, фінансування діяльності муніципального 
омбудсмана відбувається за рахунок місцевого бюджету. Про 
це зазначено, наприклад, у ст. 25 Положення про муніципального 
омбудсмана м. Софія (Болгарія). Крім того у цій же статті вказу-
ється, що громадський посередник щорічно подає у бюджетний 
план на наступний рік розрахунки необхідних коштів для утри-
мання апарату, технічного обслуговування приміщення офісу, 
на виплату заробітної платні й інші необхідні витрати. Омбудсману 
дозволено також залучати кошти з інших законних джерел і цільо-
вих державних програм 585, джерелами можуть бути добровільні 
внески спонсорських організацій, за умови, що вони не повинні 
бути анонімними та ставити омбудсмана у залежне становище. 
В Положенні про Громадського посередника общини Габрово 
зазначено, що «фінансове забезпечення діяльності громадського 

583 Термін «фандрейзинг» (англ. Fundraising, означає fund – «кошти, фінансу-
вання», to raise – «піднімати, добувати, збирати»). Фандрейзинг – процес залу-
чення грошових та інших ресурсів організацією (переважно некомерційною/
благодійною) з метою реалізації певного соціального проекту або серії проектів, 
об’єднаних однією спільною ідеєю, або ж «вектором руху» та/або підтримання 
існування організації. Кошти можуть надходити від приватних осіб, комерцій-
них організацій, фондів, урядових організацій. Крім того, фандрейзинг – це також 
наука про успішне переконання інших у тому, що діяльність вашої організації 
заслуговує уваги (і підтримки).

584 Голяк Л. В. Муніципальні омбудсмани: види та способи фінансування. 
Науковий вісник Академії муніципального управління. Зб. наук. праць. Серія: Право. 
2011. Випуск 2. С. 99–106.

585 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на столична община / Приет с Решение № 154 на СОС по Протокол 
№ 22 от 08.07.2004 г.; доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г.; 
изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.
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посередника здійснюється з бюджету муніципалітету, а також 
може фінансуватися за рахунок пожертв з місцевих та іноземних 
джерел за умов, що вони не будуть впливати на незалежність гро-
мадського посередника або ставити у залежність муніципалітет. 
Фінансування з анонімних джерел не дозволяється» 586.

Персональна незалежність омбудсмана характеризується 
порядком та умовами його призначення на посаду та звільнен-
ням від неї, терміном діяльності, оплатою праці, а також гаран-
тією недоторканності. Ці складові і є відповідно гарантіями пер-
сональної незалежності.

Порядок та стадії обрання кандидатів на посаду омбудсмана, при-
значення на посаду та припинення його повноважень мають важ-
ливе значення для правового статусу омбудсмана будь якого рівня, 
в тому числі й муніципального. Якщо до кандидатури на посаду 
класичного парламентського омбудсмана висуваються досить 
високі вимоги (зокрема, належність до громадянства відповід-
ної країни, досягнення певного віку, необхідність вищої спеціаль-
ної освіти, наявність певного досвіду роботи у сфері захисту прав 
людини та високих моральних якостей тощо), які детально пропи-
сані у законі чи іншому нормативному акті, що регулює діяльність 
такого омбудсмана, то щодо кандидатів на посаду муніципального 
омбудсмана вимоги не завжди є такими суворими. Як правило, тери-
торіальні громади самостійно визначають кваліфікаційні вимоги 
до кандидатів й умови призначення цього виду омбудсманів.

Так, відповідно до ст. 7 Положення про омбудсмана м. Софія, 
громадським посередником може бути кожен громадянин 
Болгарії з вищою освітою, котрий має постійне місце проживання 
на території муніципалітету Софія, наділений виборчими пра-
вами і не має судимості 587. Так само коротко прописані вимоги 

586 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Габрово / приет с Решение 130/17.07.2008 г. 
на Общински съвет Габрово.

587 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на столична община / Приет с Решение № 154 на СОС по Протокол 
№ 22 от 08.07.2004 г.; доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г.; 
изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.
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щодо громадського посередника общини Сливен – ним може бути 
громадянин Болгарії з вищою освітою, який має високі моральні 
якості та відповідає умовам обрання муніципального радника 588. 
Тоді як в общині Сілістра висуваються більш розширені вимоги 
до кандидата на посаду муніципального омбудсмана – ним може 
бути повнолітній, психічно здоровий (обов’язково при подачі 
документів надається довідка від психіатра) й не судимий болгар-
ський громадянин, постійно проживаючий на території общини, 
з високими моральними якостями та закінченою вищою освітою, 
ступенем магістра, трудовим стажем понад 10 років 589.

В Положенні про омбудсмана общини Русе містяться схожі 
вимоги, за винятком вимоги щодо трудового стажу – кандидат 
повинен мати не менш 5 років трудового стажу 590.

В общині Габрово кандидат на посаду омбудсмана повинен бути 
громадянином Болгарії, постійно проживати на території муніци-
палітету м. Габрово, який не був засудженим за умисний злочин 
загального характеру, має закінчену вищу освіту і ступінь бака-
лавра або магістра та п’ять років загального досвіду роботи 591.

Громадським посередником общини Благоєвград може бути 
дорослий громадянин Болгарії, який не був поміщений під опіку, 
не був засуджений, з високими професійними та моральними 
якостями, з постійним місцем проживання в муніципалітеті 

588 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
при Община Сливен. Правилникът е приет на основание чл. 21а ал. 3 от ЗМСМА 
с Решение № 107 / 25.03.2004 г. и изм. с Решение № 346/ 25.11.2004 г. на Общински 
съвет Сливен.

589 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (обществе-
ния посредник) на община Силистра / Този Правилник е приет с Решение 
№ 513 от 17.03.2005 год. URL: http://www.silistra.bg/files/pravilnici/pravilnik_
ombudsman_2010-11-25.pdf

590 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Русе / Решение Общинския съвет Русе № 602 
по Протокол № 25 от 22.05.2013 г. URL: http://www.za-ruse.org/index.php/
ombudsman

591 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Габрово / приет с Решение 130/17.07.2008 г. 
на Общински съвет Габрово.
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Благоєвград, з вищою освітою – юрист або державне управління, 
та який має 10 років трудового стажу 592.

Положення про громадського посередника на території 
общини Струмяна (Болгарія) містить більш розгорнуті вимоги 
до кандидата на посаду муніципального омбудсмана. Зокрема, 
у ст. 8 цього Положення зазначається, що посередником може 
бути дорослий болгарський громадянин; не судимий і не маючий 
відкритої проти нього кримінальної справи; постійно прожива-
ючий на території общини; який має закінчену вищу юридичну 
освіту, або освіту у галузі державного управління, чи філософії, 
психології, педагогіки, соціології; має досвід роботи за фахом 
не менш одного року; обізнаний з основними нормативними 
актами, що стосуються місцевого самоврядування; який знає 
і розуміє основні права і обов’язки місцевих органів влади та міс-
цевої адміністрації; має пізнання у галузі національного та євро-
пейського законодавства, що пов’язане із правами людини; має 
навики користування комп’ютером 593.

Варто також відмітити що в деяких Положеннях про громад-
ського посередника, наприклад общини Габрово, додатково вка-
зується на необхідність надання претендентом на посаду омбудс-
мана декларації, яка б засвідчувала про відсутність зв’язків, 
як подружніх або родинних, так і бізнесових чи інших фінансових 
та майнових відносин, з мером (кметом) та його заступниками, 
Головою муніципальної ради, що може призвести до конфлікту 
інтересів і вплинути на неупередженість та належне виконання 
громадським посередником своїх публічних функцій 594.

592 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Благоєвград. Настоящия правилник е приет 
по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено 
на 28.12.2017 година, влиза в сила в деня на приемането му от Общински съвет 
Благоевград.

593 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Струмяни / приет на основание чл. 21а от ЗМСМА, чл. 3 
от Европейската карта за местно самоуправление, Закон за омбудсман, с решение 
№ 203 от Протокол № 22 /17.03.2005 г. на Общински съвет Струмяни.

594 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Габрово / приет с Решение 130/17.07.2008 г. 
на Общински съвет Габрово.
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Особливості процедури призначення на посаду муніципаль-
ного омбудсмана також детерміновані національно-правовими 
традиціями різних країн. Наприклад, відповідно до Положення 
про громадського посередника міста Софії для відбору кандидатів 
на посаду муніципальних омбудсманів створюється спеціальна 
комісія, до складу якої входять по одному представнику від кож-
ної політичної групи муніципальної Ради. Комісія розглядає доку-
менти кандидатів і, оцінивши їх повноту і серйозність, визначає 
кандидатів, котрі будуть запрошені на співбесіду. Під час співбесіди 
перевіряються теоретичні та практичні знання кандидатів у сфе-
рах місцевого самоврядування, прав людини, соціальної роботи 
тощо, а також вислуховуються його думки і плани щодо реалізації 
функцій омбудсмана. По закінченню співбесіди, на основі особи-
стих переконань членів комісії щодо особистості й кваліфікацій-
них якостей кандидата, комісія приймає рішення, кого з кандида-
тів запропонувати для голосування на засіданні муніципальної 
ради. Муніципальний омбудсман обирається шляхом таємного 
голосування кваліфікованою більшістю у 2/3 від загальної кіль-
кості членів Ради. Якщо ж запропонований кандидат не набере 
відповідної кількості голосів, проводиться нова процедура від-
бору і висунення кандидатів. Кандидатуру заступника омбудс-
мана висуває сам муніципальний омбудсман. Заступник омбудс-
мана обирається на наступній сесії Ради шляхом відкритого 
голосування простою більшістю голосів присутніх членів Ради. 
Омбудсман обирається строком на п’ять років і не може обіймати 
посаду більше, ніж два строки підряд 595.

Община Струмяни створює комісію для відбору кандидатів 
на посаду громадського посередника з більш широким представ-
ництвом як владних структур, та і громадськості. Так, відповідно 
до Положення про громадського посередника общини Струмяни, 
в комісію по відбору кандидатів на посаду муніципального 
омбудсмана входять чотири представники муніципальної Ради, 

595 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на столична община / Приет с Решение № 154 на СОС по Протокол 
№ 22 от 08.07.2004 г.; доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г.; 
изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.
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три представники адміністрації общини, два представники від 
найбільш представницьких легалізованих неурядових громад-
ських організацій, які діють на території общини 596.

Аналогічні положення з незначними відмінностями щодо 
порядку обрання та усунення з посади муніципального омбудс-
мана існують й в інших муніципальних громадах Республіки 
Болгарія. Так, у Положенні про муніципального омбудсмана 
общини Сілістра більш детально зазначено, які документи вима-
гаються від кандидатів на посаду омбудсмана: автобіографія; 
довідка про судимість; копія трудової книжки чи інші документи, 
що підтверджують наявність трудового стажу; копія диплома про 
вищу освіту; концепція діяльності омбудсмана; медична довідка 
з психіатричного відділення. Крім того, особливістю є також залу-
чення до тимчасової комісії по відбору кандидатів на посаду муні-
ципального омбудсмана представників громадських організа-
цій, що діють на території общини, з правом дорадчого голосу. 
Описана також процедура принесення і текст клятви, яку муніци-
пальний омбудсман приносить перед вступом на посаду. На від-
міну від Софійського, омбудсман общини Сілістра обирається 
на посаду строком на чотири роки, але так само не може обіймати 
посаду більш, ніж два строки підряд 597.

Відмінністю обрання муніципального омбудсмана общини 
Русе є те, що воно відбувається не таємним, а відкритим голосу-
ванням, але так само кваліфікованою більшістю від всіх членів 
муніципальної Ради 598.

596 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Струмяни / приет на основание чл. 21а от ЗМСМА, чл. 3 
от Европейската карта за местно самоуправление, Закон за омбудсман, с решение 
№ 203 от Протокол № 22 /17.03.2005 г. на Общински съвет Струмяни.

597 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (обществе-
ния посредник) на община Силистра / Този Правилник е приет с Решение 
№ 513 от 17.03.2005 год. URL: http://www.silistra.bg/files/pravilnici/pravilnik_
ombudsman_2010-11-25.pdf

598 Правилник за организацията и дейността на обществения посред-
ник на територията на община Русе / Решение Общинския съвет Русе № 602 
по Протокол № 25 от 22.05.2013 г. URL: http://www.za-ruse.org/index.php/
ombudsman
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Всі Положення про омбудсманів общин Болгарії передба-
чають несумісність посади омбудсмана з посадою в державній 
або муніципальній адміністрації, а також з посадою в господар-
ських товариствах або інших юридичних особах, керівною поса-
дою в неприбутковій юридичній особі, членством в політич-
них партіях або профспілках, заборону отримувати винагороду 
за працю за трудовим або цивільно-правовим договором, займа-
тися підприємницькою або адвокатською діяльністю і здійсню-
вати будь-які інші громадські функції.

Положеннями регулюються також підстави припинення 
повноважень муніципальних омбудсманів. Так, звільнення 
з посади муніципального омбудсмана міста Софії можливе 
за таких підстав: відставка всієї муніципальної Ради міста; 
закінчення терміну, на який було обрано омбудсмана; постійна 
нездатність чи систематичне ігнорування своїх обов’язків 
на протязі більше двох місяців; набрання законної сили судового 
вироку щодо омбудсмана у випадку скоєння злочину; у випадку 
відмови ним від виконання своїх обов’язків, а також допущення 
омбудсманом порушень законів, правил муніципалітету та норм 
Положення про регулювання його діяльності. Право вимагати 
дострокового звільнення омбудсмана мають п’ята частина 
депутатів муніципальної Ради Софії. За дострокове звільнення 
омбудсмана повинні проголосувати дві третини (кваліфікована 
більшість) від загального числа членів Ради 599.

Всі інші положення про муніципального омбудсмана Республіки 
Болгарія закріплюють процедуру його обрання і звільнення, 
що є комбінацією описаних вище процедур.

Вибори Уповноваженого з прав людини в Санкт-Петербурзі 
проводяться у порядку, визначеному Регламентом засідань 
Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга, з урахуванням особли-
востей, визначених Положенням про процедуру призначення 
на посаду Уповноваженого з прав людини в Санкт-Петербурзі. 

599 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на столична община / Приет с Решение № 154 на СОС по Протокол 
№ 22 от 08.07.2004 г.; доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г.; 
изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.
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Вибори проводяться шляхом таємного голосування у два тури. 
У другому турі в бюлетень для таємного голосування включа-
ються два кандидати на посаду Уповноваженого з прав людини 
в Санкт-Петербурзі, які набрали в першому турі найбільшу 
кількість голосів по відношенню до інших кандидатів 600.

Відповідно до Закону Санкт-Петербурга «Про Уповноваженого 
з прав людини в Санкт-Петербурзі» від 17 грудня 1997 року (зі змі-
нами) на посаду Уповноваженого може бути обраний громадянин 
Російської Федерації, не молодший 30 років, який володіє бездо-
ганною репутацією, має вищу освіту, а також пізнання в області 
прав і свобод людини і громадянина, досвід їх захисту. Особливістю 
процедури обрання омбудсмана Санкт-Петербургу є те, що до роз-
гляду кандидатури на посаду Уповноваженого Законодавчі Збори 
погоджують її з Уповноваженим з прав людини в Російській 
Федерації. На адресу Уповноваженого з прав людини в Російській 
Федерації направляються письмові звернення та копії всіх внесе-
них пропозицій і супровідних матеріалів про кожного кандидата 
на посаду Уповноваженого 601.

Ще однією відмінністю цього закону є встановлення досить 
детального переліку (14 пунктів) того, що заборонено здійсню-
вати омбудсману. Зокрема, муніципальний омбудсман Санкт-
Петербурга не має права: заміщати державні посади Російської 
Федерації, а також муніципальні посади, посади державної або 
муніципальної служби; займатися підприємницькою діяль-
ністю особисто або через довірених осіб, брати участь в управ-
лінні господарюючим суб’єктом; займатися іншою оплачува-
ною діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої творчої 
діяльності; отримувати гонорари за публікації й виступи у ролі 

600 О процедуре избрания на должность Уполномоченного по правам чело-
века в Санкт-Петербурге / постановление Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга от 27 сентября 2000 года (с изменениями на 25 мая 2016 года). URL: 
http://docs.cntd.ru/document/8343792

601 Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-
Петербурге» от 17 декабря 1997 года (с изменениями на 16 декабря 2016 года). 
Сборник Вестник Законодательного Собрания СанктПетербурга от 03.11.1998 г., 
№ 10.
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особи, що заміщує державну посаду Санкт-Петербурга; отриму-
вати у зв’язку з виконанням службових (посадових) обов’язків 
не передбачені законодавством Російської Федерації винагороди 
(позики, грошову і іншу винагороду, послуги, оплату розваг, відпо-
чинку, транспортних витрат) і подарунки від фізичних та юридич-
них осіб; бути членом політичної партії або іншого громадського 
об’єднання, що переслідує політичні цілі тощо 602.

Резолюція Конгресу Ради Європи № 80 «Про роль уповно-
важених/омбудсманів у захисті прав людини» рекомендує 
уникати призначення на посаду омбудсманів політичних дія-
чів (тобто осіб, які є виборними особами у представницькому 
органі чи членами будь-якої партії), оскільки громадяни мають 
бути впевненими у незалежності та неупередженості омбудс-
мана; ретельно оцінювати кандидатури на посаду омбудсмана 
з метою виключення тих осіб, які мають (чи можуть мати) від-
ношення до місцевих чи регіональних органів влади (інтереси 
кар’єри, просування по службі, економічні зв’язки тощо); кон-
тролювати, аби підготовка і кваліфікація кандидатів відпові-
дала функціям омбудсмана, оскільки він повинен мати відпо-
відні знання у сфері функціонування і правил роботи органів 
управління 603.

Цікавими, на нашу думку є також пропозиції угорських науков-
ців Андраса Л. Папа, Баланс Мартені та інших, які вважають, 
що з метою забезпечення незалежності омбудсманів необхідно 
передбачити певні обмеження на посади, які омбудсман не має 
права обіймати не лише під час виконання ним своїх обов’яз-
ків, а й на посади, які він обіймав до свого призначення, зокрема, 
виключити можливість призначення на посаду омбудсмана осіб, 
які, наприклад, на протязі останніх шести років були депута-
тами парламенту, суддями Конституційного суду, членами уряду, 

602 Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-
Петербурге» от 17 декабря 1997 года (с изменениями на 16 декабря 2016 года). 
Сборник Вестник Законодательного Собрания СанктПетербурга от 03.11.1998 г., 
№ 10.

603 Резолюция 80(1999) о роли уполономоченных/омбудсманов в защите прав 
граждан. URL: http://www.neps.ru/ node/932
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прокурорами, оплачуваними співробітниками будь-яких політич-
них партій тощо 604.

Персональна незалежність омбудсмана забезпечується систе-
мою імунітетів і гарантій, аналогічних депутатським. Під гаран-
тіями розуміється система матеріальних, соціальних та юридич-
них умов, засобів та способів забезпечення фактичної реалізації 
прав і обов’язків омбудсмана, а також забезпечення їх охорони 
та надійного захисту 605. Такою гарантією є їх правова недотор-
каність на протязі всього терміну повноважень, вони не можуть 
притягатися до відповідальності за висловлювання своїх думок 
чи дії в рамках виконання своїх повноважень.

Варто підкреслити, що принципи незалежності властиві, перед-
усім, законодавчим (представницьким) муніципальним омбудс-
манам. Для квазіомбудсманів, в силу особливостей їх заснування 
та сфери компетенції, характерним є принцип відносної незалеж-
ності, оскільки вони можуть бути до певної міри залежними від 
органу, який їх призначає.

Крім того, на думку М. Степаняна, діяльність приватно-
правових омбудсманів повинна відповідати деяким додатко-
вим принципам, які властиві саме цій моделі омбудсманів. Так, 
досліджуючи правову природу приватноправових омбудсманів 
у сфері фінансування, названий автор виділяє наступні прин-
ципи їх діяльності: принцип транспарентності, який означає, 
що будь-яка особа має право запросити інформацію у служби 
фінансового омбудсмана: по будь-якому виду спору, що знахо-
диться в провадженні служби фінансового уповноваженого, 
про правила і процедури, які застосовуються службою фінан-
сового омбудсмана, про порядок прийняття рішень, публіка-
ції щорічних звітів тощо; принцип безоплатності, який означає 

604 Андрас Л. Пап. Комментарии и рекомендации в отношении Закона респуб-
лики Молдова «О парламентских адвокатах». Подготовлено группой экспертов 
международного центра демократических преобразований (ICDT). Будапешт, 
2008 г. С. 8–9. 43 с. URL: https://www.ceid.hu/public/files/file/recom_usa.pdf

605 Нєдов І. М. Місцевий омбудсман як суб’єкт адміністративного права : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07. Запорізький національний університет. 
Запоріжжя, 2011. С. 9. 20 с.
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відсутність у споживачів фінансових послуг обов’язку вносити 
плату за розгляд суперечок фінансовим уповноваженим; прин-
цип ефективності, який означає необхідність створення системи 
правових засобів, що забезпечують доступність для споживачів 
зазначеного способу розгляду спорів з фінансовими організаці-
ями, а також підвищену можливість втілення прийнятих рішень 
фінансовими організаціями; принцип конфіденційності: в ході 
розгляду скарги особливої важливості набуває питання дотри-
мання омбудсманом конфіденційності отриманої інформації, 
у разі, якщо компанія-відповідач вважає, що та чи інша інформа-
ція є конфіденційною і не повинна бути надана заявнику, але для 
цього компанія-відповідач при наданні інформації в рамках роз-
гляду спору повинна зазначити конкретну інформацію як конфі-
денційну і обґрунтувати причину, по якій компанія-відповідач 
вважає неприпустимим розголошення такої інформації 606.

Отже, принципи діяльності муніципальних омбудсманів можна 
представити у вигляді наступних груп:

– загальні принципи правозахисної діяльності омбудсмана: 
гуманізму; демократизму; соціальної справедливості; верховенства 
права; законності; рівноправності; професіоналізму та компетент-
ності; відкритості, гласності та публічності, правової просвіти;

– професійні моральні принципи: доброчесності, нейтра-
літету, неупередженості, об’єктивності, відкритості і доступно-
сті, конфіденційності, справедливості, неформальності, рівності 
і недискримінації;

– принципи незалежності: інституціональної незалежності 
(сприятливі правові та адміністративні правила діяльності; 
відокремлене положення від органів влади і управління; субси-
діарності і інтерактивності (взаємодії)); функціональної неза-
лежності (неприпустимість втручання в діяльність омбудсмана, 
фінансова та матеріально-технічна забезпеченість); персональної 
незалежності (загальні критерії для вибору; прозора процедура 

606 Степанян М. Л. Институт финансового Уполномоченного в Российской 
Федерации и зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) : дисс. ... канд. 
юрид. наук. 12.00.03. Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Ереван, 2017. С. 15–16. 195 с.
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призначення і звільнення з посади; гарантії недоторканності 
та соціального забезпечення); відносної незалежності (для квазі-
омбудсманів як публічного так і приватного сектору).

4.2 Функції муніципальних омбудсманів

Посада муніципального омбудсмана створюється для здійс-
нення певних цілей, завдань і функцій. Як правильно зазначає 
О. В. Марцеляк, для розуміння сутності і правової природи інсти-
туту омбудсмана велике значення має його функціональна харак-
теристика, оскільки у функціях омбудсмана віддзеркалюється 
соціальне призначення цього інституту, об’єктивна необхідність 
здійснення ним суспільно корисної, соціально зумовленої кон-
трольно-наглядової та правозахисної діяльності 607. Саме функ-
ції, на думку іншої вітчизняної дослідниці інституту омбудсмана 
Н. С. Наулік, у своїй сукупності демонструють специфіку інституту 
омбудсмана й детермінують його місце у національному меха-
нізмі захисту прав людини і громадянина 608.

Не викликає сумнівів, що за допомогою аналізу функцій 
можна з досить високою точністю визначити характер діяльності 
омбудсманів, а також проаналізувати рівень та особливості реа-
лізації правозахисної функції відповідних держав, правильність 
вибору ними пріоритетів на тому чи іншому етапі їхнього роз-
витку, нарешті, рівень організованості правозахисної системи 
й ефективності правоохоронної діяльності, виявити загальні 
та відмінні тенденції розвитку омбудсманівських та інших право-
захисних інститутів тощо.

607 Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: 
світовий досвід та Українська модель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
док-ра юрид. наук: спец.: 12.00.02 конституційне право; муніципальне право / 
О. В. Марцеляк. – Одеса, 2004. – 18 с.

608 Наулік Н. С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порів-
няльне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.02 – конституційне право / Н. С. Наулік. – НАН України. Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 19 с.
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Незважаючи на те, що загалом у світовій практиці функції 
омбудсманів мають низку спільних ознак, сфера діяльності омбудс-
манів та коло суб’єктів, на захисті прав яких будується їх функці-
ональна спеціалізація, неоднакова, що, власне, на певному етапі 
й зумовило їх інституціональну диференціацію та трансформацію 
початкового змісту концепції омбудсмана, яка привела до зміни 
елементів його правового статусу.

Ці процеси детермінуються політико-правовим режимом, наці-
ональними культурно-правовими традиціями та особливостями 
правозахисної системи держав.

Генезис та модифікація функцій омбудсмана, на думку 
С. В. Банаха, пов’язані із розвитком інституту омбудсмана 
в цілому та його становленням у різних правових системах 
і країнах з різними формами правління та політичного устрою, 
в зв’язку з чим його функції в різних країнах та у різні пері-
оди часу мають різне змістовне наповнення. Представляє нау-
ковий інтерес пропозиція цього автора виділити певні етапи 
(періоди) генезису функцій омбудсмана, які мають свої особ-
ливості: «скандинавський» період – зародження інституту 
омбудсмана та закріплення функцій контролю за діяльністю 
судів та адміністративних органів: «класичний» період – роз-
виток функцій виявлення фактів «неналежного управління» 
(maldministration), сприяння підвищенню якості надання 
публічних послуг й посилення парламентського контролю 
за діяльністю адміністрації, розвиток функції медіатора, роз-
повсюдження контрольно-наглядових функцій на органи міс-
цевої адміністрації, зникнення функцій контролю за судовою 
владою, віднесення функцій сприяння реалізації прав окремих 
громадян до категорії опосередкованих; «посттоталітарний» 
період – розвиток функцій посередника між суспільством і вла-
дою, функції поновлення цілісності соціальної системи країни, 
функції нагляду за дотриманням прав людини органами влади 
і управління, право відновлювальної функції та позасудового 
розгляду конфліктів, функцій удосконалення законодавства, 
сприяння реалізації та оцінювання здійснення принципу 
належного управління у сфері державного адміністрування, 
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правової просвіти населення, розвитку міжнародного співро-
бітництва, консультативні й координаційні функції; «новітній» 
період – розвиток інституціональної спеціалізації омбудсма-
нів і виконання функцій забезпечення реалізації прав людини 
у різних сферах суспільних відносин та різних найбільш враз-
ливих категорій населення, розповсюдження функцій конт-
ролю і нагляду на діяльність регіональних й муніципальних 
органів влади і управління 609.

У наукових джерелах під функціями омбудсмана розумі-
ються: «основні напрями та види нормативно-регламентова-
ної й організаційно-забезпеченої правозахисної діяльності 
омбудсмана, а також способи його впливу на суспільні відно-
сини, що розкривають якісну характеристику цього інституту, 
його соціальну сутність й призначення, визначають його місце 
і роль у забезпеченні реалізації й захисті прав і свобод людини 
і громадянина» 610; «основні напрямки діяльності омбудсмана 
на місцевому рівні в державі, які випливають із його завдань 
і визначають сутність та соціальне призначення цього інсти-
туту, а також реалізуються в передбачених чинним законо-
давством формах і методах» 611.

Отже функції муніципального омбудсмана являють собою фун-
даментальні напрямки його діяльності, які визначаються метою 
його призначення, завданнями й місцем в інституціонально- 
правовому механізмі захисту прав людини.

Аналіз положень про організацію діяльності муніципальних 
омбудсманів різних країн дає можливість виділити спільні для 
всіх муніципальних омбудсманів завдання, зокрема: «забезпе-
чення гарантій захисту прав, свобод і законних інтересів гро-
мадян на місцевому рівні, їх дотримання й поваги органами 

609 Банах С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове 
дослідження : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Маріупольський державний уні-
верситет. Маріуполь, 2014. С. 66–67. 236 с.

610 Там само. С. 9.
611 Нєдов І. М. Місцевий омбудсман як суб’єкт адміністративного права : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07. Запорізький національний університет, 
Запоріжжя, 2011. С. 9. 20 с.
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місцевого самоврядування й посадовими особами» 612; «спри-
яння в забезпеченні прозорості, відкритості влади, її підзвітно-
сті народові, стимулювання зростання якості публічних послуг, 
загалом діяльності з публічного управління» 613, сприяння у фор-
муванні толерантних відносин та зниженні конфліктності 
в сфері місцевого управління, зменшенні негативних наслідків 
бюрократизації адміністративного апарату; «олюднення» адмі-
ністративної системи та укріплення гуманних й етичних засад 
діяльності публічної адміністрації; виховання у громадян куль-
тури участі, усвідомлення свого права на належне урядування; 
просвіта у галузі прав людини; підвищення ефективності обміну 
інформацією між громадянами, бізнесом, громадськими органі-
заціями і владою.

Наприклад, головною метою діяльності інституту муніци-
пального омбудсмана Республіки Болгарія, які відносяться 
до «законодавчих» («представницьких») омбудсманів так зва-
ної «загальної компетенції», є сприяння дотриманню прав 
і законних інтересів громадян органами місцевого самовряду-
вання та місцевої адміністрації, а також сприяння підвищенню 
ефективності і покращенню якості адміністративного управ-
ління. Так, Правилами про організаційну структуру і порядок 
діяльності громадського посередника Софійської міської ради 
передбачено, що діяльність громадського посередника спрямо-
вана на підвищення якості державних послуг, підвищення пра-
вової грамотності (культури) громадян і гарантування права 
на належне управління 614.

612 Иванова К. А. К вопросу о совершенствовании правовых способов защиты 
прав человека на местном уровне в РФ и за рубежом. Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление, 2017. № 1/2017. С. 12–15.

613 Рябовол Л. Т. Омбудсмен як інституційно-організаційна гарантія прав і сво-
бод людини: зарубіжний досвід. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: 
Юридичні науки. Том 30 (69), № 4. 2019. С. 38–43.

614 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на Столична община / Приет с Решение № 154 на СОС по Протокол 
№ 22 от 08.07.2004 г.; доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г.; 
изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.
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У Положенні про громадського посередника общини Русе вка-
зується, що громадський посередник надає допомогу у дотри-
манні прав і законних інтересів громадян і їх організацій у відноси-
нах з органами влади і місцевого самоврядування та представляє 
мотивовані пропозиції щодо зміни існуючої практики адміністра-
тивних послуг громадянам 615.

Громадський посередник общини Благоєвград захищає права 
та законні інтереси громадян, коли вони порушуються діями 
чи бездіяльністю муніципальних органів влади та їх адмініст-
рацій та осіб, яким доручається надання державних послуг, 
та сприяє ефективному місцевому самоврядуванню, контролю-
ючи його акти та дії 616.

Аналогічно визначається мета омбудсмана общини Сілістра – 
омбудсман (громадський посередник) сприяє дотриманню прав 
і законних інтересів громадян і їх організацій місцевими органами 
влади і місцевого самоврядування, діяльність омбудсмана також 
спрямована на підвищення якості адміністративних послуг, а також 
підвищення правової обізнаності громадян 617. Завданням громад-
ського посередника общини Струмяни є захист прав громадян 
і забезпечення ефективності управління місцевої влади шляхом 
контролю за їх діями та прийнятими актами; допомога у розвитку 
громадянського суспільства та сприяння дотриманню законності 
у відносинах між громадянами і місцевою адміністрацією; підви-
щення якості адміністративних послуг та адміністративно-правової 

615 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на тери-
торията на община Русе / Решение Общинския съвет Русе № 602 по Протокол № 25 
от 22.05.2013 г. URL: http://www.za-ruse.org/index.php/ombudsman

616 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Благоєвград. Настоящия правилник е приет 
по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено 
на 28.12.2017 година, влиза в сила в деня на приемането му от Общински съвет 
Благоевград.

617 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (обществе-
ния посредник) на община Силистра / Този Правилник е приет с Решение 
№ 513 от 17.03.2005 год. URL: http://www.silistra.bg/files/pravilnici/pravilnik_
ombudsman_2010-11-25.pdf
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культури громадян 618. Більш лаконічно визначається мета 
Громадського посередника общини Габрово, п. 2 гл. 1 Положення 
про якого передбачає, що «Громадський посередник сприяє дотри-
манню прав та законних прав інтересі громадян та їх організацій 
органами місцевого самоврядування та місцевого управління» 619.

Тобто, як бачимо, не дивлячись на різне контекстуальне відоб-
раження, сутність основних завдань і мети муніципальних омбудс-
манів у різних муніципальних громадах Болгарії є схожою.

Відповідно, вони виконують й схожі функції. В. В. Еміх, напри-
клад, пропонує виділяти такі функції омбудсмана, як корегу-
вальна, консультативно-орієнтуюча, превентивна, просвітницька, 
координаційна, діагностична та функцію сприяння удоскона-
ленню правових актів і адміністративних процедур 620.

Більш лаконічною є Ю. Г. Спичак, яка виокремлює такі функ-
ції омбудсмана, як: правозахисну; правозабезпечувальну – приве-
дення законодавчих та інших нормативних правових актів у від-
повідність до міжнародних стандартів і конституційних норм 
у сфері основних прав і свобод, а також корегування звичаєво-
стей, що склалися у правозастосовній практиці; правової просвіти 
з питань прав і свобод людини та громадянина, а також форм 
і методів їх реалізації та захисту 621.

Ці функції визначаються через види діяльності та повнова-
ження омбудсманів, які закріплюються у відповідних норматив-
них актах, що регулюють діяльність муніципального омбудсмана.

618 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Струмяни / приет на основание чл. 21а от ЗМСМА, чл. 3 
от Европейската карта за местно самоуправление, Закон за омбудсман, с решение 
№ 203 от Протокол № 22 /17.03.2005 г. на Общински съвет Струмяни.

619 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Габрово / приет с Решение 130/17.07.2008 г. 
на Общински съвет Габрово.

620 Эмих В. В. Компетенция Уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации (конституционно-правовое исследование) : автореф. дисс. ... канд. 
юрид. наук. 12.00.02. Екатеринбург. Уральская государственная юридическая ака-
демія, 2008. С. 10.

621 Спичак Ю. Г. Институт омбудсмана в государствах Восточной Европы : авто-
реф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Москва, 2006. С. 14.
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Так, Громадський посередник общини Благоєвград: приймає 
і розглядає скарги та сигнали (повідомлення) про порушення 
прав і свобод з боку місцевих органів влади та місцевої адмініст-
рації, а також посадовими особами, які повинні надавати гро-
мадські послуги; проводити перевірки за отриманими скаргами 
та сигналами; письмово відповісти особі, яка направила скаргу, 
протягом одного місяця; якщо справа вимагає більш ретельного 
вивчення, цей термін повинен становити три місяці; вносити про-
позиції та рекомендації щодо відновлення порушених прав і сво-
бод перед відповідними органами, їх адміністраціями та особами, 
передбаченими пунктом 1; здійснювати посередницьку діяль-
ність між адміністративними органами та постраждалими осо-
бами для усунення виявлених порушень та узгодження їх пози-
цій; вносити пропозиції та рекомендації щодо усунення причин 
та умов, що створюють передумови для порушення прав і свобод; 
повідомляти органи прокуратури про наявність даних про скоє-
ний злочин загального характеру 622.

Громадський посередник общини Струмяни: приймає і розгля-
дає скарги від фізичних та юридичних осіб у випадках порушення 
їхніх прав з боку місцевих органів влади та місцевої адміністрації; 
проводить моніторинг і оцінку діяльності місцевих органів влади 
та прийнятих ними актів з точки зору дотримання прав та закон-
них інтересів громадян; проводить розслідування з власної ініці-
ативи у справах про порушення, що отримали найбільш широкий 
суспільний розголос; надає органам влади і управління рекомен-
дації щодо усунення причин, які спричиняють або можуть спричи-
нити виникнення порушень адміністративної практики 623.

622 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Благоєвград. Настоящия правилник е приет 
по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено 
на 28.12.2017 година, влиза в сила в деня на приемането му от Общински съвет 
Благоевград.

623 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Струмяни / приет на основание чл. 21а от ЗМСМА, чл. 3 
от Европейската карта за местно самоуправление, Закон за омбудсман, с решение 
№ 203 от Протокол № 22 / 17.03.2005 г. на Общински съвет Струмяни.
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Тим самим, омбудсмани сприяють провадженню політики 
ефективного управління на місцях, сумлінному виконанню служ-
бовими особами адміністрації своїх обов’язків, дотриманню ними 
принципів законності та прозорості, залучення громадськості 
у процес прийняття управлінських рішень. У цьому випадку 
йдеться про виконання омбудсманом функції громадського конт-
ролю над адміністрацією 624.

Основні завдання омбудсмана визначають, наприклад, й функ-
ції Уповноваженого з прав людини у м. Санкт-Петербург. Так, від-
повідно до Закону Санкт-Петербурга від 30.12.1997 № 227-77 «Про 
Уповноваженого з прав людини в Санкт-Петербурзі» основними 
завданнями Уповноваженого є: організація та здійснення конт-
ролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина орга-
нами державної влади Санкт-Петербурга, іншими державними 
органами Санкт-Петербурга, органами місцевого самовряду-
вання в Санкт-Петербурзі, їх посадовими особами; сприяння від-
новленню порушених прав громадян; сприяння вдосконаленню 
законодавства Санкт-Петербурга в частині дотримання прав 
людини; інформування жителів Санкт-Петербурга про становище 
в галузі забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадя-
нина в Санкт-Петербурзі; правова просвіта з питань прав і сво-
бод людини, форм і методів їх захисту; сприяння вдосконаленню 
механізму забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадя-
нина в Санкт-Петербурзі; сприяння координації діяльності орга-
нів державної влади Санкт-Петербурга і органів місцевого само-
врядування в Санкт-Петербурзі у галузі забезпечення та захисту 
прав і свобод людини і громадянина в Санкт-Петербурзі 625.

Тому й основними функціями муніципального омбудсмана 
Санкт-Петербурга являються: функція відновлення порушених 
прав і свобод людини – сприяння виправленню допущеної по від-
ношенню до людини несправедливості і відновленню порушених 

624 Голяк Л. В. Институт муниципального омбудсмана Республики Болгария. 
Legea si viata, 2014. № 1/2. С. 77–81.

625 Закон Санкт-Петербурга от 30.12.1997 № 227-77 «Об Уполномоченном 
по правам человека в Санкт-Петербурге». Сборник Вестник Законодательного 
Собрания СанктПетербурга от 03.11.1998 г., № 10.
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державними органами, органами місцевого самоврядування, 
посадовими особами та державними службовцями прав і свобод 
людини і громадянина; посередницька (медіаторська) – участь 
у врегулюванні спірних (конфліктних) ситуацій між громадянами 
і державою, пропозиція сторонам таких правових способів вирі-
шення проблем, які взаємно задовольняють сторони конфлікту; 
експертна (сприяє виявленню прогалин та суперечностей у зако-
нодавстві про права і свободи) – підготовка рекомендацій щодо 
вдосконалення законодавчих актів, які зачіпають права і свободи 
людини і громадянина; консультаційна (просвітницька) – роз’яс-
нення громадянам їх прав і свобод, форм і методів їх захисту; 
контрольна – здійснення незалежного контролю за дотриман-
ням прав і свобод людини і громадянина державними органами, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами; 
інформаційна – інформування зазначених органів про стан справ 
з дотриманням прав і свобод громадян; координаційна – організа-
ція узгоджених дій різних органів щодо забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина 626.

Функції спеціалізованих муніципальних омбудсманів 
Республіки Польща визначені ст. 42 Закону про конкуренцію 
та захист прав споживачів Республіки Польща, відповідно до якої 
«муніципальний омбудсман із захисту прав споживачів забезпе-
чує надання безкоштовних консультацій, правової інформації 
та допомоги щодо захисту економічних прав і споживчих інтересів 
мешканців муніципальних громад (зокрема, має право подавати 
від імені споживача судовий позов чи виступати у судових проце-
сах у справах, які стосуються захисту інтересів споживачів), роз-
глядає скарги, пов’язані із договорами купівлі-продажу, наданням 
побутових, телекомунікаційних, енергетичних послуг та послуг 
водопостачання, транспортних, освітніх, поштових, туристичних 
та деяких інших послуг» 627.

626 Закон Санкт-Петербурга от 30.12.1997 № 227-77 «Об Уполномоченном 
по правам человека в Санкт-Петербурге». Сборник Вестник Законодательного 
Собрания СанктПетербурга от 03.11.1998 г., № 10.

627 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta / Dziennik Ustav 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.
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Не підпадають під юрисдикцію споживчого омбудсмана 
питання, пов’язані із трудовим законодавством, захистом персо-
нальних даних, наданням медичних послуг. Омбудсман має право 
повідомити про факти порушень президента Управління з конку-
ренції та захисту прав споживачів для прийняття ним відповідних 
заходів щодо захисту прав споживачів та притягнення до відпові-
дальності винних у порушенні осіб. омбудсман також наділений 
правом внесення рекомендацій та пропозиції до органів публічної 
місцевої адміністрації щодо удосконалення муніципально-право-
вих актів, які регулюють питання захисту прав споживачів, спри-
яти створенню громадських організацій споживачів для захисту 
їх інтересів тощо 628.

Як і в Болгарії, положення закону деталізовані у прийнятих 
представницькими органами муніципальних громад Польщі 
«Положеннях про повітових уповноважених з прав спожива-
чів». За деякими незначними відмінностями, Положення визна-
чають в якості основної мети і головної функції омбудсмана 
надання мешканцям муніципальних громад безкоштовних юри-
дичних консультацій та правової інформації щодо їх прав як спо-
живачів та способів захисту цих прав у випадках їх порушення, 
а також, в необхідних випадках, правової допомоги у спорах з під-
приємцями та організаціями, які надають публічно-адміністра-
тивні послуги та у відновленні порушених прав 629. Окрім роз-
гляду індивідуальних скарг та надання консультацій, омбудсман 
досліджує також практику дотримання Закону про конкуренцію 
та захист споживачів, виявляє та узагальнює факти неоднознач-
ного чи неправильного застосування цього закону для подаль-
шого розроблення та внесення рекомендацій і пропозицій щодо 
удосконалення законодавства та вироблення єдиних стандар-
тів «належної практики». У завдання омбудсмана входить також 
звернення до компетентних органів місцевого самоврядування 

628 Голяк Л. В. Особливості функціонування муніципальних омбудсманів 
Республіки Польща та Російської Федерації: порівняльний аспект. Держава 
і право, 2012. Вип. 56. С. 153–157.

629 Powiatowy Rzecznik Konsumentów. URL: https://bip.opocznopowiat.pl/strona-
94-powiatowy_rzecznik_konsumentow.html
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з ініціативою щодо зміни та удосконалення актів, які стосуються 
захисту прав споживачів 630.

Основними завданнями спеціалізованого муніципаль-
ного омбудсмана з прав дитини у м. Москва є забезпечення 
гарантій державного захисту прав, свобод і законних інтере-
сів дитини; сприяння безперешкодній реалізації і поновлення 
порушених прав, свобод і законних інтересів дитини; вдо-
сконалення механізму забезпечення та захисту прав дитини; 
сприяння удосконаленню законодавства м. Москви про права 
дитини; пропаганда прав дитини серед дітей та їхніх законних 
представників; сприяння діяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування м. Москви, громадських 
та інших некомерційних організацій у сфері забезпечення 
та захисту прав дитини; інформування громадськості про стан 
дотримання і захисту прав дитини; розвиток Міжнародної 
співпраці у сфері забезпечення прав дитини 631. Звідси можна 
зробити висновок, що захист прав дитини і становить, перед-
усім, функціональне призначення даного інституту, а також 
здійснення ним відновлювальної, реформаторської, інформа-
ційної та інших функцій.

Практично, всі муніципальні омбудсмани виконують функ-
цію контролю за дотриманням прав і свобод людини органами 
місцевої адміністрації, за деякими винятками, коли юрисдикція 
омбудсмана не розповсюджується на окремі органи муніципаль-
ної влади. Так, муніципальний омбудсман м. Монреаль (Канада), 
перелік підконтрольних об’єктів якого регулюється Законом про 
омбудсмана м. Монреаль і є достатньо широким, не може роз-
слідувати діяльність або давати рекомендації щодо діяльності 
міської ради, її комітетів і комісій, виборних посадових осіб міс-
цевого самоврядування 632.

630 Powiatowy Rzecznik Konsumentów. URL: https://bip.opocznopowiat.pl/stro-
na-94-powiatowy_rzecznik_konsumentow.html

631 Закон про уполномоченного по правам ребенка в г. Москва.  
URL: http://www.ombudsman.mos.ru/

632 By-Law Concerning the Ombudsman, 2014, City of Montreal By-Law 02-146. 
URL: http://ville.montreal.qc.ca



О. В. Батанов, Л. В. Голяк

272

Це, на думку А. Ларічева, пов’язано з певним переконанням 
в тому, що діяльність виборних інститутів муніципальної влади 
і так є відкритою і знаходиться під різними формами громадського 
контролю, в той час як діяльність адміністрації і спеціалізованих 
органів муніципалітету в силу специфіки організаційних основ міс-
цевого самоврядування в Канаді (не обрання, а призначення голів 
місцевих адміністрацій, членів спеціалізованих органів) найчас-
тіше непрозора і безпосередньо населенню непідконтрольна 633.

Контроль омбудсмана є спеціальним, допоміжним різновидом 
громадського контролю, спрямованого на забезпечення дотри-
мання прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів 
публічної влади у сфері місцевого самоврядування.

На думку Б. С. Галяутдинова, контроль омбудсмана може від-
буватися в наступних формах: систематичного або ситуативного 
отримання інформації (як самостійно, так і опосередковано) про 
стан захищеності прав і свобод людини і громадянина в діяль-
ності підконтрольних органів публічної влади; виявлення пору-
шень або відхилень в діяльності органів влади, результатом яких 
стало порушення прав і свобод людини і громадянина; сприяння 
відновленню порушених прав і свобод, шляхом направлення 
відповідних рекомендацій щодо усунення виявлених дефек-
тів підконтрольним органам; звернення (за потреби) до упов-
новажених суб’єктів щодо вжиття заходів щодо притягнення 
до відповідальності винних осіб; сприяння усуненню виявлених 
дефектів в діяльності органів влади в цьому, а також аналогіч-
них дефектів у майбутньому, за допомогою використання спеці-
альних методів і відповідних зобов’язань 634.

Б. С. Галяутдинов пропонує контрольні правовідносини 
за участю омбудсмана розглядати як публічно-правові, засновані 

633 Ларичев А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны 
института омбудсменов: опыт Канады и его применимость в российских усло-
виях. Сравнительное конституционное обозрение, 2016. № 5 (114). С. 83–96.

634 Галяутдинов Б. С. Конституционный институт Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации в системе государственного контроля 
Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Московский гумани-
тарный університет. Москва, 2014. С. 9. 209 с.
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на нормах конституційного права, відносини, які представляють 
собою юридичний зв’язок між омбудсманом і підконтрольним 
суб’єктом, що має на меті відновлення порушених прав і свобод 
людини і громадянина шляхом коригування адміністративних 
процедур підконтрольних суб’єктів або вдосконалення чинного 
законодавства 635.

Варто відзначити, що в сучасний період в рамках виконання 
контрольно-наглядової функції муніципальні омбудсмани долу-
чаються до процесів профілактики і викорінення такого ганеб-
ного явища, як корупція. Не вдаючись до детального аналізу всіх 
негативних наслідків корупції, відмітимо лише, що вона не лише 
підриває принципи законності та верховенства права, а й завдає 
шкоди правам і законним інтересам громадян. В юридичній літе-
ратурі зазначається, що в самому визначенні корупції як явища 
теза про її протиправність щодо прав і свобод людини і грома-
дянина не відображена. Це поняття зачіпає інтереси держави 
і суспільства, але інтерес кожного громадянина окремо в даному 
визначенні не представлений. Однак, як відмічає І. Бачило, саме 
за рахунок ущемлення прав громадян і відбувається розростання 
корупції до гострої критичної ситуації 636. Недоотримані або втра-
чені внаслідок корупційних схем бюджетні кошти впливають, 
наприклад, на своєчасну виплату заробітної платні працівникам 
різних муніципальних служб, на надання соціальної допомоги 
вразливим верствам населення тощо, тобто напряму зачіпають 
економічні й соціальні права населення муніципальних громад.

В Болгарії муніципальні омбудсмани є членами 
Антикорупційної коаліції, заснованої за участі інститутів грома-
дянського суспільства та за підтримки міжнародних правозахис-
них організацій, яка створена для проведення різних антикоруп-
ційних програм. Як зазначає К. Іванова, серед завдань, які постали 

635 Галяутдинов Б. С. Конституционный институт Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации в системе государственного контроля 
Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Московский гумани-
тарный університет. Москва, 2014. С. 9–10. 209 с.

636 Бачило И. Л. Информационная база противодействия человека и общества 
коррупции. Государство и право, 2009. № 9. С. 66–72.
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перед омбудсманами в цьому напрямку, є здійснення оцінки коруп-
ційних ризиків (зовнішніх, внутрішніх та інших) на основі мето-
дики визначення корупційних ризиків і проведення регулярного 
моніторингу ефективності заходів протидії корупції; підвищення 
прозорості та транспарентності діяльності органів місцевого 
самоврядування, в тому числі в сфері профілактики корупційних 
правопорушень; забезпечення зворотного зв’язку з населенням 
муніципальної громади і підприємцями з питань протидії коруп-
ції за допомогою встановлення прямих контактів з комісіями 
з протидії корупції та комісіями по дотриманню вимог до служ-
бової поведінки і врегулювання конфлікту інтересів; належний 
розвиток механізмів громадського контролю, передусім шляхом 
встановлення публічного звітування керівництва муніципаль-
ного утворення про реалізацію заходів в області протидії коруп-
ції, а також недопущення конфлікту інтересів 637.

Функція боротьби з корупцією, за твердженням науков-
ців, є об’єктивно однією з найважливіших функцій омбудсмана. 
Так, за словами Т. Д. Зражевскої, омбудсман є носієм реальної 
інформації про стан діяльності публічної адміністрації, отрима-
ної ним безпосередньо від постраждалих громадян, які зверта-
ються до нього із скаргами на державні та муніципальні органи 
та їх посадових осіб. На основі таких конкретних скарг робляться 
висновки, які можуть слугувати основою для профілактики 
і попередження корупції 638.

Не менш важливою і актуальною є антидискримінаційна 
функція муніципального омбудсмана. Організація Об’єднаних 
Націй, підтверджуючи, що расизм, расова дискримінація, ксе-
нофобія і пов’язана з ними нетерпимість, являють собою сер-
йозні порушення всіх прав людини, перешкоджають їх пов-
ному здійсненню, закликає там, де це можливо, прийняти нові 
і новаторські методи і процедури врегулювання конфліктів, 

637 Иванова К. А. К вопросу о совершенствовании правовых способов защиты 
прав человека на местном уровне в РФ и за рубежом. Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление, 2017. № 1/2017. С. 12–15.

638 Зражевская Т. Д. Институт уполномоченного по правам человека как фак-
тор противодействия коррупции. Омбудсмен, 2012. № 2. С. 12–16.
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посередництва і примирення між сторонами, які беруть участь 
в конфліктах або суперечках 639.

Такими новаторськими методами є діяльність муніципальних 
омбудсманів, які включаються у систему протидії проявам расо-
вої та етнічної дискримінації, расизму, екстремізму і ксенофобії. 
Показовою в цьому плані є діяльність муніципальних омбудсма-
нів Нідерландів. Так, на підставі «Закону про муніципальні анти-
дискримінаційні служби», муніципальні омбудсмани проводять 
моніторинг випадків расизму і дискримінації у відповідній муні-
ципальній громаді, в тому числі й на ринку праці, розширюють 
спектр існуючих превентивних заходів шляхом проведення різ-
них публічних обговорень, консультацій, роз’яснювальної роботи, 
зустрічей з роботодавцями, публікацій у ЗМІ та за допомогою 
мережі Інтернет з метою покращення взаємовідносин між різ-
ними групами населення, сприяння толерантному ставленню 
до національних менших і мігрантів 640.

Болгарія ратифікувала Міжнародну конвенцію про лікві-
дацію всіх форм расової дискримінації і прийняла додаткові 
закони про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, ксено-
фобії і пов’язаної з ними нетерпимості 641. Так, Закон про захист 
від дискримінації 642 посилює відповідальність за прояви дискри-
мінації та сприяє її попередженню. Для цього закон пропонує 
Національній раді з етнічних і демографічних питань залучати 
інститути громадянського суспільства, неурядові правозахисні 

639 Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискримина-
ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Декларация и Программа 
действий. Нью-Йорк : Департамент общественной информации ООН. 2002. 128 с.

640 Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 
(Нидерланды). Совет по правам человека, Двадцать первая сессия. Июля 
2012 г. /A/HRC/21/15.

641 Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации. Доклады, пред-
ставляемые государствами-учасниками. Болгария. 14 января 2008 года.  
CERD/C/BGR/19.

642 Закон о защите от дискриминации от 16 сентября 2003 года. Государст 
венный вестник. № 86 от 20 сентября 2003 года (поправки: «Государственный 
вестник» № 70/2004, № 105/2005, № 68/2006).
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організації та служби омбудсманів. На муніципальних омбудс-
манів, як найбільш наближених до мешканців громад, поклада-
ється завдання моніторингу дотримання цього Закону, надання 
консультативної допомоги та здійснення контролю в цій галузі, 
захисту прав людини осіб, що належать до етнічних, релігій-
них і мовних меншин й сприяння їх інтеграції в суспільство 643. 
Інтеграція груп меншин й удосконалення моделі міжетнічної 
взаємодії в громадянському суспільстві в останні роки були 
одним з головних пріоритетів муніципальних омбудсманів 644.

В числі головних пріоритетів діяльності муніципальних 
омбудсманів є також функція просвіти та підвищення правової 
культури громадян. Правова культура в муніципальній громаді 
є різновидом правової культури в державі та впливає на якісний 
стан правової організації територіальної громади, що забезпечує 
належний рівень законності на її території, реалізацію прав і сво-
бод жителів громади, взаємну відповідальність територіальної 
громади і окремих громадян, що проживають на її території.

Правова культура в територіальній громаді, на думку 
Т. Віжевитової, є окреслений у своїх кордонах соціально-право-
вий феномен, існуюча в громаді муніципально-правова реаль-
ність, що включає в себе норми, знання, цінності, статуси, ситу-
ації в правовій сфері та їх реалізація в правопорядку. Вона має 
особливі риси, зумовлені специфікою предмета і методу муніци-
пально-правового регулювання: а) наявність сукупності ціннос-
тей, принципів і світоглядних установок, що історично виникли 
в територіальній громаді в області права, підкріплених профе-
сійними правовими знаннями, б) носить соціальний характер, 
будучи невід’ємною стороною життя населення – жителів-чле-
нів відповідної територіальної громади, сприяє їх згуртуванню, 
формуванню їх соціальних якостей і рис, в) рівень накопичення, 

643 Закон о защите от дискриминации от 16 сентября 2003 года. Государст 
венный вестник. № 86 от 20 сентября 2003 года (поправки: «Государственный 
вестник» № 70/2004, № 105/2005, № 68/2006).

644 Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации. Доклады, пред-
ставляемые государствами-учасниками. Болгария. 14 января 2008 года.  
CERD/C/BGR/19.
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володіння і користування правовою інформацією населенням – 
жителями-членами територіальної громади 645.

Особлива увага муніципальним омбудсманом приділяється 
формуванню належного рівня правової культури молоді, яка про-
живає на території територіальної громади, що здійснюється 
шляхом створення та участі у різних стратегіях та програмах, 
що містять молодіжний вимір та відповідають Європейській хар-
тії про участь молоді в житті територіальних громад, розширення 
спектра проведення заходів, зборів зустрічей в контексті забезпе-
чення інтересів молоді на місцевому рівні, сприяння в створенні 
і розвитку молодіжних муніципальних рад, дитячих муніципаль-
них парламентів тощо 646.

Як правило, закони або положення про муніципальних омбудс-
манів не містять конкретних норм про форми і види діяльності, 
яка повинна проводитися з метою просвіти в області прав людини. 
Не визначається і коло суб’єктів, щодо яких омбудсмани зобов’я-
зані проводити освітньо-просвітницьку роботу. Але мета просвіти 
в галузі прав людини явно простежується у всіх правовстановлю-
ючих документах.

Інформаційна діяльність омбудсмана дає можливість привер-
тати увагу громадськості до проблем у сфері прав людини, які 
існують в громаді, про правові наслідки прийняття чи неприй-
няття тих чи інших муніципально-правових актів, про поведінку 
окремих службовців при прийнятті відповідних рішень, пов’яза-
них із захистом прав людини тощо. Узагальнення положень щодо 
організації діяльності муніципальних омбудсманів, дозволяє дійти 
висновку, що у сфері інформаційно-просвітницької діяльності всі 
омбудсмани використовують схожі способи і засоби здійснення 
ініціатив у згаданому напрямку: поширення інформації серед 
населення за допомогою проведення інформаційно-просвітниць-
ких кампаній; підвищення правової культури у сфері захисту прав 

645 Вижевитова Т. А. Формирование правовой культуры в муниципальном 
образовании (муниципально-правовое исследование) : автореф. дисс. ... канд. 
юрид. наук. 12.00.02. Омский юридический институт. Челябинск, 2009. 27 с.

646 Там же. С. 12.
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людини службових осіб органів місцевої адміністрації, співробіт-
ників поліції та інших правоохоронних органів, журналістів, пра-
цівників судових органів тощо; видання публікацій, проведення 
виступів, семінарів і практикумів; культурні ініціативи в рамках 
громади, що сприяють зближенню та інтеграції різних груп насе-
лення, виробленню почуття поваги та толерантності до представ-
ників національних меншин (спорт, театр, кінофільми, народні 
мистецтва тощо); розробка навчальних програм для шкіл від 
рівня початкової освіти до рівня середньої освіти та навчання 
на більш високому рівні в партнерстві з органами освіти; заходи 
за участю засобів масової інформації, випуск прес-релізів і про-
ведення прес-конференцій, особливо з питань висвітлення стану 
справ із дотриманням прав людини в громаді, розголосу найбільш 
резонансних порушень прав людини та необхідності вирішення 
нагальних проблем.

Таким чином, аналіз нормативно-правових актів та прак-
тики діяльності муніципальних омбудсманів дозволяє узагаль-
нити і виокремити найбільш властиві їм функції: нагляд за діяль-
ністю місцевої адміністрації та прийнятих ними актів з точки 
зору дотримання прав людини; правова, організаційна, консуль-
тативна допомога мешканцям – членам територіальних громад; 
сприяння виправленню допущеної щодо людини несправедли-
вості й поновленню порушених органами місцевої адміністрації 
та їх посадовими особами прав і свобод людини та громадянина; 
сприяння у попередженні і вирішенні конфліктів між членами 
територіальної громади та органами місцевого самоврядування 
шляхом медіації; пропагування принципів терпимості та толе-
рантності та недопущення проявів будь-яких форм дискримінації 
при реалізації членами територіальної громади своїх прав і сво-
бод; участь в підготовці рішень органів муніципальної влади, які 
зачіпають інтереси місцевого населення, при необхідності під-
готовка експертних висновків на проекти рішень з точки зору 
дотримання прав людини; підготовка щорічних доповідей про 
стан дотримання прав і законних інтересів громадян на території 
відповідної громади; підготовка аналітичних матеріалів по окре-
мим аспектам організації та діяльності місцевого самоврядування 
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з метою підвищення ефективності надання адміністратив-
них та інших муніципальних послуг в аспекті дотримання прав 
і законних інтересів громадян; інформування й правова просвіта 
громадян, підвищення їх правової культури та правосвідомості.

Варто зауважити, що зазначені функції виконують, переважно, 
муніципальні омбудсмани публічно-правової сфери регулювання.

Функції приватноправових омбудсманів залежать від сфери 
суспільних відносин, сектору економіки чи галузі підприємни-
цтва, до якої відноситься та чи інша організація або установа, яка 
запроваджує посаду омбудсмана.

Так, основними функціями організаційних (корпоративних) 
омбудсманів у сфері підприємництва та фінансового сектору еко-
номіки є: медіаторська – оперативне та неформалізоване врегулю-
вання внутрішніх конфліктів між працівниками та управлінським 
персоналом організації, в організаційну структуру якої вбудована 
служба омбудсмана, вирішення зовнішніх спорів, що виникають 
за участю споживачів та інших клієнтів; аналітична – моніто-
ринг за дотриманням правил поведінки в організації та вияв-
лення системних проблем під час розгляду скарг і вирішення спо-
рів, сприяння усуненню порушень та попередженню виникнення 
аналогічних спорів в подальшому, формування звичаїв ділового 
обороту; консультативно-інформаційна функція – надання кон-
сультацій та роз’яснень щодо прав і обов’язків сторін, способів 
вирішення конфліктних ситуацій чи спору, сприяння в удоскона-
ленні політики компанії і приведення її у відповідність до стан-
дартів «належного управління», допомога у розробці кодексів 
ділової етики та правил поведінки в компанії.

При цьому, за своїми функціональними обов’язками організа-
ційні омбудсмани відрізняються від публічно-правових муніци-
пальних омбудсманів. Так, як зазначено у доповіді інспекційної 
групи, яка здійснювала аналіз внутрішньоорганізаційних послуг 
омбудсмана системи Організації Об’єднаних Націй, «часто роль 
омбудсмана в організації плутають з роллю класичного омбудс-
мана, який має повноваження розслідувати скарги, давати оцінку 
діям і в деякій мірі користуватися виконавчою владою для забез-
печення виконання дій. В організації омбудсман не виконує 
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такої ролі і не може виконувати її. Тут омбудсман, призначений 
в якості нейтральної сторони, надає конфіденційне, неофіційне, 
незалежне і неупереджене сприяння співробітникам за допомо-
гою посередництва і «човникової дипломатії», слухаючи, вибу-
довуючи діалог і даючи поради, а також виявляючи і оцінюючи 
наявні можливості 647.

Так, наприклад, у Положенні про омбудсмана акціонерного 
товариства «Агентство «Хабар» (Республіка Казахстан) зазна-
чено, що Омбудсман забезпечує дотримання принципів ділової 
етики та оптимального регулювання соціально-трудових спо-
рів, що виникають в Товаристві, сприяє вживанню заходів щодо 
запобігання та врегулювання корпоративних конфліктів. Роль 
Омбудсмана полягає в консультуванні учасників трудових спо-
рів чи конфлікту, які звернулися до нього, і наданні їм сприяння 
у виробленні взаємоприйнятного рішення з урахуванням конфі-
денційності, при необхідності, надання допомоги у вирішенні соці-
ально-трудових проблем. Основними завданнями Омбудсмана є: 
сприяння дотриманню всіма посадовими особами, працівниками 
Товариства Кодексу корпоративної етики Товариства; надання 
сприяння органам і посадовим особам у роботі з повідомленнями 
про протизаконні або некоректні дії працівників Товариства, які 
порушують законодавство Республіки Казахстан, внутрішні доку-
менти Товариства; надання сприяння в запобіганні або врегулю-
ванні корпоративних конфліктів і конфліктів інтересів 648.

У Положенні про корпоративного омбудсмана в акціонерному 
товаристві «Національна компанія «Казакстан темір жоли» вка-
зано, що завданнями Омбудсмана є: надання послуг посередника 
щодо неупередженого і конфіденційного вирішення на ранніх 
стадіях трудових спорів та інших конфліктів між працівниками, 
групою працівників, постачальниками, клієнтами Компанії і самої 

647 Анализ внутриорганизационных услуг омбудсмена в масштабах системы 
Организации Объединенных Наций. Доклад Объединенной инспекцион-
ной группы. Семьдесят первая сессия ГА ООН. 30.06.2016. A/71/117. С. 3. 68 с.  
URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/71/117

648 Положение об омбудсмене акционерного общества «Агентство «Хабар». 
URL: https://khabar.kz/ru/agency/korporativnoe-upravlenie/omb-dsme
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Компанією; участь у розробці та практичній реалізації в Компанії 
системи корпоративного управління, принципів і правил Кодексу 
ділової етики Компанії; сприяння підвищенню рейтингу та іміджу 
Компанії за допомогою раннього попередження та врегулювання 
конфліктних ситуацій між учасниками корпоративних взаємовід-
носин, а також між Компанією та постачальниками, клієнтами; 
забезпечення неформальних комунікацій між керівництвом і пра-
цівниками Компанії, своєчасне виявлення на цій основі проблем 
і розбіжностей в заявлених цілях Компанії та фактичної практики, 
внесення пропозицій щодо вдосконалення політик і системи кор-
поративного управління. З метою досягнення покладених на нього 
завдань Омбудсман виконує наступні функції: сприяння у запо-
біганні та вирішенні на ранніх етапах конфліктів між працівни-
ками, групою працівників, постачальниками, клієнтами Компанії 
і самою Компанією, а також утвердженню в Компанії принципів 
і правил Кодексу ділової етики; сприяння керівництву Компанії 
та працівникам, які беруть участь в конфлікті, в отриманні необ-
хідної інформації; консультування учасників конфлікту з питань, 
пов’язаних з конфліктними ситуаціями; подання Раді директорів 
Компанії та Комітету з питань кадрів і винагород Ради директо-
рів не рідше одного разу на рік звіту про результати діяльності; 
внесення пропозицій Комітету з питань кадрів і винагород Ради 
директорів про вдосконалення політик і системи корпоратив-
ного управління; аналіз локальних актів Компанії, що регулюють 
питання системи корпоративного управління, з метою профілак-
тики конфліктів, вивчення і впровадження кращих світових прак-
тик інституту корпоративних омбудсманів 649.

При цьому, положення організаційного омбудсмана, вико-
нуючого функцію медіації, відрізняється від положення особи, 
що здійснює медіацію на професійній основі. По-перше, органі-
заційний омбудсман є посадовою особою відповідної організації, 
в той час як професійний медіатор є незалежною особою, з яким 
укладається угода про надання відповідних послуг. По-друге, 

649 Положение о корпоративном омбудсмене в акционерном обществе 
«Национальна компания «Казакстан темір жолы». URL: https://www.railways.kz/
upload/docs/Новое%20Положение%202018г.pdf
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послуги омбудсмана є безкоштовними, тоді як медіатор отримує 
винагороду за надані послуги.

Звичайно, що функції приватноправових омбудсманів, які 
функціонують в інших сферах суспільних відносин, будуть  
в деякій мірі відрізнятися від функцій корпоративних омбудс-
манів підприємницьких організацій. Але і тут є свої нюанси. 
Наприклад, в сфері освіти функції омбудсманів великих універ-
ситетів, що по суті є потужними акціонерними корпораціями, 
мало чим відрізняються від функцій організаційних омбудсманів 
у сфері підприємництва.

Так, у Положенні про Омбудсмана НАО «Медичний університет 
Астана» зазначено, що роль Омбудсмана полягає в консультуванні 
працівників, учасників трудових спорів, конфліктів і наданні їм 
сприяння у виробленні взаємоприйнятного і конструктивного 
рішення з дотриманням норм законодавства Республіки Казахстан 
(в тому числі з дотриманням конфіденційності при необхідності), 
наданні сприяння у вирішенні проблемних соціально-трудових 
питань як працівників, так і Товариства, а також в дотриманні 
принципів ділової етики працівниками Товариства. Омбудсман, 
виступаючи в якості нейтральної сторони, сприяє встановленню 
і розвитку корпоративних цінностей і культури, високих стандар-
тів професійної поведінки та ділової етики в Товаристві.

Основними функціями Омбудсмена є: розгляд звернень праців-
ників Товариства на дії (бездіяльність) працівників і прийняття 
рішень (актів) посадових осіб Товариства; надання сприяння пра-
цівникам Товариства у врегулюванні на ранній стадії конфліктів 
(спорів) до їх передачі в правоохоронні і судові органи, врегулю-
вання в досудовому і в позасудовому порядку; внесення реко-
мендацій щодо вдосконалення внутрішніх документів з питань, 
що входять до компетенції Омбудсмана; надання рекомендацій 
посадовим особам Товариства з врегулювання конфліктів (спо-
рів) за отриманими зверненнями; вироблення рекомендацій для 
розв’язання і запобігання конфліктам (суперечок), що носять 
системний правовий і організаційний характер; надання в уста-
новленому порядку звіту про результати проведеної роботи 
на розгляд Ради директорів, Комітету з кадрів і Комітету з аудиту; 
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взаємодія з державними органами, професійними спілками 
та іншими організаціями з питань, що входять до компетенції 
Омбудсмана; внесення пропозицій щодо вдосконалення системи 
корпоративного управління і підвищення рівня корпоративної 
культури в Товаристві; ініціювання проведення на регулярній 
основі навчання посадових осіб і працівників, спрямоване на розу-
міння Кодексу ділової етики; прийняття інших заходів, в тому 
числі спрямованих на відновлення порушених прав і законних 
інтересів осіб, що звернулися до нього 650.

Зовсім інша ситуація з функціями так званих шкільних 
«омбудсманів». Так, у Примірному положенні про уповноваженого 
з прав дитини в загальноосвітніх установах Ростовської області 
зазначено, що діяльність шкільного уповноваженого спрямована 
на реалізацію основ державної політики в галузі охорони прав 
і законних інтересів дитини, всебічне сприяння відновленню 
порушених прав дітей. Діяльність шкільного уповноваженого 
здійснюється на громадських засадах. Шкільним уповноваженим 
може бути обраний тільки повнолітній учасник освітнього про-
цесу: учитель, вихователь, психолог, соціальний педагог, батько. 
Основними цілями діяльності шкільного уповноваженого є: 
захист прав і законних інтересів дитини в установі; формування 
правового простору в установі; формування правової культури 
і правової свідомості учасників освітнього процесу; формування 
особистості, здатної до соціалізації в умовах громадянського 
суспільства; вдосконалення взаємовідносин учасників освітнього 
процесу. Основними завданнями шкільного уповноваженого є: 
всебічне сприяння відновленню порушених прав дитини; про-
філактика порушень прав дитини; надання допомоги батькам 
у важкій життєвій ситуації їхніх дітей, в регулюванні взаємовідно-
син в конфліктних ситуаціях; сприяння правовій освіті учасників 
освітнього процесу.

З метою реалізації завдань своєї діяльності шкільний упов-
новажений має право: звертатися за допомогою і консультацією 

650 Положение об Омбудсмене НАО «Медицинский университет Астана».  
URL: https://www.amu.kz/korparup/korp_doc/
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до Уповноваженого з прав дитини в Ростовській області; відвіду-
вати уроки, батьківські збори, наради при директорі, засідання 
органів самоврядування установи, учнівського самоврядування 
з попереднім повідомленням; отримувати пояснення щодо спір-
них питань від всіх учасників освітнього процесу; проводити 
самостійно або спільно з органами самоврядування установи, 
адміністрацією установи перевірку факту порушення прав, сво-
бод та інтересів дитини; займатися вирішенням проблем з влас-
ної ініціативи при виявленні факту грубих порушень прав дитини; 
передавати звернення (скаргу) органу або посадовій особі, компе-
тентному вирішити її по суті, якщо на те є згода заявника; ставити 
перед керівником установи питання про притягнення порушника 
(порушників) до дисциплінарної відповідальності при встанов-
ленні факту грубого порушення правил внутрішнього розпорядку 
установи, або приниження гідності дитини; направляти свої про-
позиції і оцінки за результатами вивчення і узагальнення інфор-
мації про порушення прав, свобод і законних інтересів дитини 
державному органу, що здійснює управління в сфері освіти, 
Раді і адміністрації установи, Уповноваженому з прав дитини 
в Ростовській області тощо 651.

Кожну окремо сформульовану функцію муніципальних омбудс-
манів не можна розглядати як самостійну і незмінну. Вони взає-
мопов’язані і взаємозалежні одна від одної, тому їх варто розгля-
дати як цілісне явище, систему, де кожен елемент залежить від 
ефективної роботи іншого, і які у сукупності відображають сут-
ність та соціальне призначення омбудсмана. Зважаючи на це, про-
понуємо наступне визначення поняття «функції муніципального 
омбудсмана» – це адаптована до актуальних тенденцій розвитку 
місцевого самоврядування нормативно визначена та організа
ційно забезпечена система взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих 
напрямків та видів діяльності муніципального омбудсмана, яка 
відображає його сутність та соціальне призначення.

651 Примерное положение об уполномоченном по правам 
ребенка в общеобразовательных учреждениях Ростовской области.  
URL: http://ombudsman.donland.ru/Default.aspx?pageid=56244
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4.3 Права, обов’язки та форми реагування 
муніципальних омбудсманів

Для виконання встановлених функцій муніципальні омбудс-
мани наділяються певними правами, які закріплюються у норма-
тивних актах, що регулюють діяльність омбудсмана.

Права омбудсмана як елемент конституційно-правового ста-
тусу становлять міру його свободи при здійсненні ним своїх 
функцій, та водночас вони виступають засобами реалізації 
завдань, що стоять перед цим контрольно-наглядовим, правоза-
хисним органом 652.

Так, у законі м. Москви «Про Уповноваженого з прав людини 
м. Москви» зазначається, що Уповноважений має право: невід-
кладно бути прийнятим з питань своєї діяльності керівниками 
та іншими посадовими особами органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, керівниками організацій міста 
Москви, правоохоронних органів на території міста Москви і місць 
примусового тримання; запитувати та одержувати в установле-
ному порядку необхідні відомості, документи, матеріали та роз’яс-
нення від органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування, їх посадових осіб, організацій міста Москви з питань, 
пов’язаних із забезпеченням та захистом прав і свобод людини 
і громадянина; самостійно або спільно з органами, у веденні яких 
знаходяться питання, пов’язані із захистом і відновленням пору-
шених прав і свобод людини і громадянина, проводити перевірку 
діяльності органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, що порушують права і свободи людини і громадянина; 
при наявності інформації про масові або грубі порушення прав 
і свобод громадян або у випадках, що мають особливе громадське 
значення або пов’язаних з необхідністю захисту інтересів осіб, 
не здатних самостійно використовувати правові засоби захисту, 
прийняти за власною ініціативою відповідні заходи у межах своєї 

652 Марцеляк О. В. Конституційно-правий статус інституту омбудсмана: світо-
вий досвід та українська модель : автореф. дис. д-ра юрид. наук. 12.00.02. Одеська 
національна юридична академія. Одеса, 2004. С. 15. 36 с.
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компетенції; в разі грубого, систематичного або масового пору-
шення прав і свобод людини і громадянина виступити з допо-
віддю на засіданні Московської міської Думи і (або) засіданні 
Уряду Москви 653.

Відповідно до п. 21 Положення про громадського посередника 
общини Габрово, омбудсман має право: «запитувати та отриму-
вати своєчасну, точну та повну інформацію по конкретній скарзі 
або сигналу від органів місцевого самоврядування і місцевої адмі-
ністрації, включаючи присутність під час обговорень та прий-
няття рішень у цих випадках; висловлювати публічну думку, в тому 
числі в засобах масової інформації. Громадський посередник може 
також діяти за власною ініціативою, коли констатує, що необхідні 
умови для захисту прав та законних інтересів громадян та їх орга-
нізацій не створені або недостатні. Громадський посередник пись-
мово повідомляє про це муніципальну раду та мера» 654.

Аналогічні або подібні права муніципальних омбудсманів 
передбачені й законодавством та положеннями про муніципаль-
них омбудсманів інших країн.

Одним з головних способів реалізації муніципальним омбудс-
маном своїх контрольних та правозахисних функцій є розгляд 
скарг громадян на дії чи бездіяльність муніципальних органів 
влади чи посадових осіб, які порушують чи можуть порушити, 
на думку громадян, їхні права чи інтереси. Форми і методи, які 
при цьому застосовуються муніципальним омбудсманом, свідчать 
про їх принципову відмінність від інших органів, компетентних 
розглядати скарги громадян. Так, відмінною особливістю деяких 
муніципальних омбудсманів в цьому аспекті є те, що вони, як пра-
вило, починають розгляд скарг лише після того, як громадянином 
були застосовані перед тим процедурні способи вирішення спору 
шляхом звернення із заявою про відновлення порушених прав 

653 Закон г. Москвы «Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве» 
от 15 апреля 2009 года № 6. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/292028/

654 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Габрово / приет с Решение 130/17.07.2008 г. 
на Общински съвет Габрово.
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до органу місцевої влади, муніципальної служби чи іншої юри-
дичної особи, яка є винною у порушенні його прав. За відсутно-
сті взаємно прийнятного рішення, громадянин може звернутися 
до муніципального омбудсмана.

Такий порядок звернення до муніципального омбудсмана 
передбачений положеннями про його діяльність, наприклад, 
Рішенням Асамблеї муніципалітету Прибой Республіки Сербія від 
27 червня 2018 року, яким було засновано посаду муніципального 
омбудсмана і регламентована його компетенція та встановлено 
спосіб ініціювання процедури розгляду скарг громадян на пору-
шення, здійснені діями чи бездіяльністю адміністративних орга-
нів чи інших органів і служб, створених муніципалітетом 655.

В управління спеціалізованого муніципального Омбудсмана 
по контролю за діяльністю поліції м. Бойсе (штат Айдахо, США) 
може звернутися будь-яка особа зі скаргою на неправомірну 
діяльність правоохоронних органів або на дії окремих праців-
ників поліції. Перед тим, як подати скаргу Омбудсману, заяв-
ник повинен спробувати врегулювати конфлікт безпосередньо 
з Департаментом поліції. Якщо ж заявник не задоволений резуль-
татами розслідування, проведеного Департаментом поліції, 
то протягом 30 днів після отримання відповіді від Департаменту 
він може звернутися в управління Омбудсмана. Однак, Омбудсман 
не надає громадянам юридичних консультацій та допомоги 
у захисті в кримінальних справах 656.

Отримавши відповідну скаргу, Омбудсман повинен провести 
ретельне, повне, об’єктивне і справедливе розслідування, в резуль-
таті якого робить висновки щодо відповідності поведінки співро-
бітника правоохоронних органів встановленій практиці і законам 
міста і надає Директору відповідного департаменту рекоменда-
ції щодо усунення неправомірних дій персоналу. Під час прове-
дення розслідування Омбудсман співпрацює як безпосередньо 

655 Решение Ассамблеи муниципалитета Прибой о Местном омбудсмене. 
Официальная газета «Список муниципалитета Прибой». № 4/2018 от 27 июня 
2018 г.

656 Boise Municipal Code. URL: http://files.meetup.com/503627/Boise%20Sign%20 
Ordinance.pdf
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зі співробітником, проти дій якого подано скаргу, так і його без-
посереднім керівником і начальником поліції або директором 
іншого відділу. Крім того, Омбудсман розробляє загальні рекомен-
дації щодо поліпшення політики, процедур, практики підрозділу 
і навчання співробітників поліції міста та інших правоохоронних 
органів, які подає начальнику поліції, директорам департаментів 
і меру міста 657.

Якщо в якості потерпілого виступає працівник поліції або 
інших правоохоронних органів, або проти такого працівника вису-
нуті звинувачення в скоєнні злочину, пов’язаного зі смертю або 
тілесними ушкодженнями, Омбудсман діє в якості спостерігача 
в будь-якому кримінальному, адміністративному чи цивільному 
провадженні у даній справі. Управління громадського Омбудсмана 
може також провести незалежне адміністративне розслідування 
подібних критичних інцидентів 658.

У Положеннях про муніципальних омбудсманів Республіки 
Болгарія такі вимоги відсутні. В цій країні до муніципального 
омбудсмана можуть звернутися як усно так і письмово громадяни 
Болгарії, іноземці, особи без громадянства, незалежно від націо-
нальності, статі, політичної приналежності або релігійних пере-
конань, так і юридичні особи і організації що діють на терито-
рії відповідного муніципалітету. Встановлено, що не підлягають 
розгляду скарги на події, які відбулися більш як два роки до дати 
звернення, а також справи, що пов’язані з приватним життям гро-
мадян, чи у випадку, коли даний випадок виходить за межі компе-
тенції органів місцевої влади та місцевого самоврядування або які 
були предметом судового розгляду і стосовно яких набрав чинно-
сті судовий вирок 659.

657 Office of the Community Ombudsman. URL: http://www.boiseombudsman.org/
about-us.aspx

658 Boise Municipal Code. URL: http://files.meetup.com/503627/Boise%20Sign%20 
Ordinance.pdf

659 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на столична община / Приет с Решение № 154 на СОС по Протокол 
№ 22 от 08.07.2004 г.; доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г.; 
изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.
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Враховуючи те, що омбудсман є посередником між владою 
та народом, він має прагнути до мирного врегулювання проблеми. 
Тобто, всі омбудсмани, в тому числі й муніципальні, у своїй роботі 
широко використовують методи медіації і примирення. Медіація 
як метод розгляду скарг омбудсманом, передбачає, що розслі-
дування, спрямоване на пошук вирішення проблеми, викладе-
ної у скарзі, відбувається, у першу чергу, шляхом посередництва 
між заявником та інстанцією, на яку була подана скарга омбудс-
ману. Звертаючись до відповідного органу, омбудсман представ-
ляє питання, пов’язані зі змістом скарги, і просить вирішити 
проблему шляхом доброї волі, надаючи аргументи та мотивацію 
свого запиту 660.

У багатьох випадках, у результаті медіації омбудсмана, питання, 
висунуті у скарзі розглядаються. Дійсно, в деяких випадках цей 
метод не допомагає, і це призводить до ретельного вивчення 
скарги. Найважливішою перевагою розгляду скарги шляхом посе-
редництва є те, що скарга розглядається, і проблема вирішується 
особливо швидко – в середньому, протягом місяця. Таким чином, 
це дозволяє більш ефективно та швидше захищати порушені 
права людини, зосереджуючи увагу на систематичних проблемах, 
які стосуються значної частини суспільства 661.

Під час розгляду скарг і заяв громадян муніципальні омбудс-
мани, з метою встановлення обставин, викладених у скаргах 
чи заявах, наділені певними правами щодо безперешкодного 
доступу до необхідної інформації, мають право надсилати запити 
та отримувати пояснення та відповіді від органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, отри-
мувати документи й матеріали, необхідні для проведення пов-
ного й всебічного розслідування отриманої скарги. А органи міс-
цевого самоврядування та посадові особи зобов’язані надавати 

660 Впровадження кращого європейського досвіду з метою посилення інститу-
ційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини для захисту прав і свобод людини. Проект Європейського Союзу Twinning 
Ombudsman, 2018. URL: http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/
uploads/2017/03/B8.pdf

661 Там само.
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омбудсману необхідні документи та інформацію. Це закріплено, 
наприклад, у всіх Положеннях про громадського посередника 
общин Болгарії. Але тільки в деяких з таких Положень встанов-
лені конкретні строки відповіді на запити омбудсмана. Наприклад, 
у Положенні про громадського посередника общини Стара Загора 
встановлений семи денний строк для відповіді омбудсману 662.

Схожими є й повноваження муніципального омбудсмана 
м. Санкт-Петербург. Так, у ст. 15 Закону Санкт-Петербурга про 
Уповноваженого з прав людини зазначається, що при розгляді 
скарг на рішення або дії (бездіяльність) територіальних органів 
виконавчої влади Уповноважений має право: 1) безперешкодно від-
відувати зазначені територіальні органи та організації; 2) запиту-
вати та одержувати від них відомості, документи і матеріали, необ-
хідні для розгляду скарг; 3) отримувати пояснення посадових осіб 
та державних службовців зазначених територіальних органів, орга-
нізацій з питань, що підлягають з’ясуванню в ході розгляду скарг; 
4) проводити самостійно або спільно з компетентними держав-
ними органами, посадовими особами та державними службовцями 
перевірку діяльності зазначених територіальних органів і органі-
зацій та їх посадових осіб. А посадові особи органів державної влади 
Санкт-Петербурга, інших державних органів Санкт-Петербурга, 
органів місцевого самоврядування в Санкт-Петербурзі, а також 
організацій на території Санкт-Петербурга незалежно від їх орга-
нізаційно-правового статусу та форми власності зобов’язані нада-
вати інформацію на запит Уповноваженого (ст. 16) 663.

Кожне розслідування, проведене омбудсманом, завершується 
висновками та наданням рекомендацій, які є формою реагування 
на виявлені у ході розгляду скарг факти порушень прав грома-
дян, і спрямовані на зміну політики чи процедур. Спільною рисою 
омбудсманів є відсутність імперативності їх рекомендацій, тобто 

662 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Стара Загора / приет от Общински съвет с Решение 
№ 302 от 27.11.2008 г.

663 Закон Санкт-Петербурга от 30.12.1997 № 227-77 «Об Уполномоченном 
по правам человека в Санкт-Петербурге». Сборник Вестник Законодательного 
Собрания СанктПетербурга от 03.11.1998 г., № 10.
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вони не мають обов’язкового характеру і не забезпечені примусо-
вим впровадженням, а їх юридична сила заснована, в першу чергу, 
на переконливих доводах омбудсмана та його авторитеті. На думку 
канадської дослідниці X. Гейл Моррісон, котра довгий час працю-
вала в офісі Омбудсмана Онтаріо, омбудсмани не являються суддями 
чи законодавцями, хоча деякі з їх рішень є схожими із судовими, 
а інші представляються більш політичними за своїм характером 664.

Той факт, що рішення омбудсмана не «проводиться у життя» 
таким же чином, як рішення суду, не применшує його значення. 
У тих випадках, коли адміністрація відмовляється погодитись 
із рекомендаціями омбудсмана, вони можуть бути реалізовані 
за допомогою політичних засобів. Х. Моррісон вважає також, 
що омбудсманівські рішення, подібні до судових в аспекті наяв-
ності у них певних правил і принципів. Так, принцип рівності 
чи послідовності (сталості) вимагає, щоб рішення омбудсмана 
у певній справі, не зважаючи на його можливість використовувати 
принципи справедливості, не відрізнялося за законністю від судо-
вого рішення, якщо б ця справа розглядалася у суді, тобто, застосу-
вання омбудсманом «екстра юридичних міркувань», в тому числі 
й поняття справедливості, також має, на її думку, свої межі 665.

Але відсутність юридичної обов’язковості рішень омбудсмана 
не слід вважати суттєвим недоліком цього інституту. На думку 
Мартіна Остінга, колишнього національного Омбудсмана 
Нідерландів, якби омбудсмани володіли відповідними повнова-
женнями, то вони були б не більше ніж ще однією судовою або 
квазісудовою інстанцією. І саме в тому, що омбудсман не є юрис-
дикційним органом, полягає його особливість. Діяльність омбудс-
мана більш гнучка, і він має більше можливостей для маневру, ніж 
суд, який пов’язаний нормами процесуального права 666.

664 Morrison II. G. Decisions by the ombudsman and Review by the legislature: rules, 
principles and policy. In: The International Ombudsman Anthology. The Hague e. a. : 
Kluwer Law International, 1999. P. 621–681.

665 Ibid.
666 Osting M. The Ombudsman and his Environment: A Global View. The International 

Ombudsman Anthology: Selected Writings from the International Ombudsman Institute / 
ed. By L. C. Reif. The Hague : Kluwer Law International, 1999. P. 1–14, 10.
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Право муніципального омбудсмана направляти мотиво-
вані рекомендації державним органам, органам місцевого само-
врядування та їх посадовим особам закріплено у нормативно-
правових актах, що регулюють діяльність цих омбудсманів. Так, 
у Положенні про муніципального омбудсмана міста Софії зазна-
чено, що при виконанні своїх повноважень громадський посе-
редник консультує органи муніципальної влади і приймає участь 
у вироблені стандартів їх поведінки та удосконалення практики, 
вказує на факти несправедливого, неуважного й упередженого 
ставлення до громадян, вносить пропозиції щодо усунення пору-
шень законодавства та правил адміністративної процедури 667.

І хоча рекомендації омбудсманів, як уже зазначалося, не мають 
юридично обов’язкової сили, в усіх державах, де запроваджено 
інститути омбудсманів, передбачено обов’язок посадової особи 
чи органу, якому адресована рекомендація омбудсмана, повідо-
мити останньому про заходи реагування. За слушним зауважен-
ням багатьох дослідників, сила рекомендацій омбудсмана будь 
якого виду ґрунтується на переконливості доводів омбудсмана 
та його авторитеті, а також на вмінні довести до широкого загалу 
важливість порушених проблем й необхідність їх вирішення.

Таким чином, застосовувані муніципальними омбудсманами 
форми і методи захисту прав і свобод людини дозволяють гово-
рити про принципово відмінну від інших органів, компетент-
них розглядати скарги і заяви приватних осіб, посередницьку 
роль омбудсмана в ситуації, яка пов’язана з порушенням прав 
і особистих інтересів громадян. При розгляді заяв і скарг гро-
мадян омбудсмани можуть використовувати наступні способи 
і методи вирішення справи: посередництва та примирення сто-
рін (альтернативного позасудового врегулювання спорів); кон-
сультування та роз’яснення стороні, яка подала заяву, про її права 
та наявні в її розпорядженні засоби правового захисту; можли-
вість залучення на консультативній основі експертів та фахівців 

667 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на столична община / Приет с Решение № 154 на СОС по Протокол 
№ 22 от 08.07.2004 г.; доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г.; 
изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.
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з конкретного питання, яке вимагає додаткових знань; у випадку 
не досягнення згоди між сторонами, можливість надання заклю-
чення з оцінкою констатованого порушення з рекомендаціями 
щодо його усунення; можливість, на підставі наявних у розпоря-
дженні омбудсмана матеріалів, звертатися в інші компетентні 
органи для вирішення питання по про порушення справи.

Дієвим засобом у поновленні порушених прав громадян 
є доповідь омбудсмана (підсумкова або спеціальна), яка є аналі-
тичним документом, що відображає стан справ людини із наве-
денням характерних прикладів із практики та містить вис-
новки і рекомендації, спрямовані на дотримання прав людини, 
котра подається за різними правилами або наприкінці року, або 
що півроку (спеціальна доповідь подається позачергово у випад-
ках нагальної потреби).

Так, муніципальний омбудсман м. Софії за результатами своєї 
діяльності повинен подавати що півроку звіт до міської ради і щоріч-
ний звіт меру міста. Він може також готувати окремі додаткові 
доповіді щодо окремих випадків, які набули найбільш широкого 
розголосу чи вимагають нагального законодавчого врегулювання. 
Доповіді включають інформацію про надіслані до омбудсмана 
скарги та повідомлення, результати проведених перевірок, а також 
пропозиції щодо удосконалення чинної практики та локального 
законодавства з метою усунення причин порушень прав і законних 
інтересів громадян та покращення надання послуг службами муні-
ципалітету. Звіти та дослідження омбудсмана доводяться до відома 
громадськості муніципалітету. Вони є доступними для широкого 
загалу, публікуються у засобах масової інформації та розміщуються 
на сайті муніципалітету в мережі Інтернет 668.

А відповідно до Положення про омбудсмана общини Струмяна, 
громадський посередник кожні три місяці подає меру та Раді 
общини аналіз отриманих скарг та щороку 31 січні готує звіт про 
діяльність за минулий рік. У звіті міститься інформація про вирі-
шені справи; про випадки, в яких втручання омбудсмана не мало 

668 Славова Мария Омбудсманът: Българската перспектива. София : Гея-
Либрис, 2002. С. 36–41.
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ніяких наслідків із зазначенням причин, що цьому посприяли; 
загальні відомості про скарги і сигнали, за якими перевірки 
не були завершені; пропозиції та рекомендації, на які варто звер-
нути увагу; думка щодо ступеню дотримання прав і законних 
інтересів громадян; звіт про фінансові витрати 669.

Схожі вимоги з незначними відмінностями щодо щорічної 
доповіді омбудсмана закріплено у Положенні про громадського 
посередника общини Сливен. Так, у Положенні зазначено, що гро-
мадський посередник: подає щорічну доповідь про свою діяль-
ність до муніципальної ради до 31 березня кожного року; доповідь 
повинна містити інформацію про: отримані скарги та сигнали, 
за якими перевірки закінчені, випадки, коли втручання посеред-
ника мало результат, випадки, коли його втручання залишилось 
безрезультатним, і причини цього; внесені пропозиції та рекомен-
дації, а також чи були вони враховані; дотримання поваги до прав 
людини та основних свобод та ефективність чинного законо-
давства у цій галузі 670.

Муніципальний омбудсман м. Санкт-Петербурга не пізніше 
ніж через три місяці після закінчення календарного року 
представляє в Законодавчі Збори міста щорічну доповідь 
про свою діяльність і про дотримання прав і свобод людини 
і громадянина в Санкт-Петербурзі. У щорічній доповіді 
Уповноваженого повинні міститися оцінки, висновки та реко-
мендації, які стосуються забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина в Санкт-Петербурзі, повинні зазначатися 
органи державної влади Санкт-Петербурга, інші державні 
органи Санкт-Петербурга, органи місцевого самоврядування 
в Санкт-Петербурзі і їх посадові особи, які систематично 

669 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Струмяни / приет на основание чл. 21а от ЗМСМА, чл. 3 
от Европейската карта за местно самоуправление, Закон за омбудсман, с решение 
№ 203 от Протокол № 22 /17.03.2005 г. на Общински съвет Струмяни.

670 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Сливен. Правилникът е приет на основание чл. 21а ал. 3 
от ЗМСМА с Решение № 107 / 25.03.2004 г. и изм. с Решение № 346/ 25.11.2004 г. 
на Общински съвет Сливен.
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порушують права і свободи людини і громадянина та ухи-
ляються від вживання заходів по їх відновленню і захисту. 
З окремих питань дотримання прав і свобод людини і грома-
дянина в Санкт-Петербурзі Уповноважений має право направ-
ляти в Законодавчі Збори спеціальні доповіді 671.

Особливе місце займають спеціальні доповіді, які на від-
міну від щорічних доповідей, що містять підсумки оцінювання 
ситуації з дотриманням прав людини за звітний період, при-
свячені аналізові конкретної ситуації, дій виконавчих орга-
нів місцевого самоврядування та конкретних посадових осіб. 
Тобто, вона має вужче спрямування, а тому є більш конкрет-
ним, стосується більш актуальних резонансних проблем, які 
викликають широке громадське обговорення, а тому є більш 
оперативною формою реагування на порушення прав і сво-
бод людини та громадянина. Спеціальні доповіді омбудсма-
нів завжди мають соціально-правовий характер, оскільки 
звичайна констатація факту порушення прав людини немож-
лива без наведення юридично значущих доказів порушення 
та виявлення причин порушення, а також визначення винува-
тців, та містить, як правило, офіційну думку омбудсмана щодо 
суті тієї чи іншої події. Це означає, що викладену ситуацію 
будуть ретельно досліджувати, а думку омбудсмана – обгово-
рювати в різних органах влади.

Е. Маркелова зазначає, що доповідь є достатньо серйозним 
способом діяльності омбудсманів у поновленні порушених прав 
громадян, оскільки, по-перше, доповіді виступають джерелом 
інформації для законодавчого органу про стан справ із правами 
людини; по-друге, вказують на найбільш суттєві порушення прав 
і свобод людини та винні у їх порушенні державні органи, органи 
місцевого самоврядування і посадових осіб; по-третє, містять про-
позиції і рекомендації щодо усунення порушень прав людини, 
вдосконалення законодавства про права людини, розвитку 

671 Закон Санкт-Петербурга от 30.12.1997 № 227-77 «Об Уполномоченном 
по правам человека в Санкт-Петербурге». Сборник Вестник Законодательного 
Собрания СанктПетербурга от 03.11.1998 г., № 10.
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міжнародного співробітництва і правової просвіти у сфері прав 
людини 672.

Доповіді є важливим засобом реалізації повноважень омбудс-
мана, дозволяють загострити увагу влади на проблемах, які 
потребують невідкладного вирішення 673, є однією з форм взаємо-
дії омбудсмана з іншими органами влади й, у певному сенсі, вико-
нують забезпечувальну функцію, оскільки дозволяють найбільш 
ефективно реалізовувати повноваження омбудсмана через озна-
чення дійсних проблем правозастосування, виступають джере-
лом інформації для органів влади і місцевого самоврядування про 
стан режиму дотримання і забезпечення встановлених законом 
прав і свобод людини, вказують на найбільш суттєві порушення 
прав і свобод людини та на винних у їх порушенні органи чи поса-
дових осіб, містять пропозиції і рекомендації щодо усунення вияв-
лених порушень прав людини.

Забезпечувальна функція як щорічної, так і спеціальної допові-
дей може бути виражена в превентивній ролі самого факту висвіт-
лення тієї чи іншої проблеми в доповіді омбудсмана, оскільки таке 
освітлення, акцентуючи особливу увагу на виявленої проблеми, 
за змістом має стимулювати законодавчий процес 674.

Таким чином, у своїй діяльності муніципальні омбудсмани, 
як і інші омбудсмани, використовують різноманітні форми 
і методи, зокрема, рекомендації та інші акти, до яких відносять 
подання, запити, доручення, висновки, заяви, звернення, допо-
віді тощо і яким властиві такі особливості: приймаються у межах 
повноважень омбудсмана на основі законодавчих та інших 

672 Маркелова Е. Г. Институт уполномоченного по правам человека в субъ-
екте Российской Федерации : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Саратов. 
2003. 33 с.

673 Удальцов А. А. Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации и органы внутренних дел: Проблемы теории и практики : авто-
реф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Санкт-Петербургский университет МВД 
России. СПб., 2003. 25 с.

674 Сергеев П. В. Доклад как форма реализации отдельных полномочий 
омбудсмена в Российской Федерации. Наука. Общество. Государство, 2018. Т. 6.  
№ 1 (21). С. 1–5.
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нормативно-правових актів, які встановлюють їх статус; не міс-
тять владних приписів і, як наслідок, мають рекомендаційний 
характер для тих, кому вони адресовані; їх виконання забезпечу-
ється шляхом встановлення конкретних термінів для розгляду 
(відповіді) та письмового повідомлення про вжиті заходи, а також 
моральним авторитетом посади омбудсмана; є обґрунтованими; 
у деяких випадках можуть сприяти перегляду рішень державних 
органів і посадових осіб.

Аналіз правових актів, регламентуючих діяльність муніци-
пального омбудсмана, показує, що вони містять також поло-
ження щодо обов’язків та певних заборон для омбудсмана. 
Так, у Положенні про омбудсмана болгарської общини Габрово 
Громадський посередник зобов’язаний: дотримуватися положень 
Регламенту; забезпечити можливість для перегляду позицій міс-
цевої адміністрації; виявляти об’єктивність щодо справ, якими 
він займається 675. Громадський посередник не має права: розкри-
вати обставини, які стали йому відомими під час реалізації його 
функції, які є державною, службовою чи комерційною таємни-
цею, або мають особистий характер; брати участь у політичних 
справах та висловлювати публічно думку щодо політичних проб-
лем. Повноваження Громадського посередника не повинні стосу-
ватися: питань з особистого життя громадян; кадрової політики 
муніципальної адміністрації; справ, вирішення яких не входить 
до повноважень місцевих органів влади; справ, які підлягають 
судовому розгляду 676. Схожими є норми й інших положень про гро-
мадського посередника общин Болгарії.

В цілому, положення щодо обов’язків муніципального омбудс-
мана відповідають Рішенню Європейського Парламенту від 
9 березня 1994 р. «Про правила і загальні умови, що регулюють 
здійснення обов’язків Омбудсмана», в яких, зокрема, зазначено, 
що Європейський парламент, беручи до уваги: що повинні бути 

675 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник 
на територията на община Габрово / приет с Решение 130/17.07.2008 г. 
на Общински съвет Габрово.

676 Там же.
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встановлені правила і загальні умови, які регулюють здійснення 
обов’язків Омбудсмана; що Омбудсман і його персонал зобов’я-
зані зберігати конфіденційність будь-якої інформації, отриманої 
ними в ході виконання своїх обов’язків; що Омбудсман, однак, 
зобов’язаний інформувати компетентні органи влади про факти, 
які, на його думку, можуть підпадати під дію кримінального 
права і які надходять до нього в процесі його розслідувань; що, 
оскільки Омбудсман повинен виконувати свої обов’язки повністю 
незалежно, повинні бути передбачені види діяльності, несумісні 
з виконанням обов’язків Омбудсмана, встановив, що Омбудсман: 
повинен виконувати свої обов’язки відповідно до покладених 
на нього повноважень; не має права втручатися в судовий розгляд 
справ або ставити під сумнів дійсність рішень судів; повинен спри-
яти виявленню порушень порядку управління в діяльності інсти-
тутів і органів управління; повинен, за бажанням заявника, збері-
гати конфіденційність скарги, а також зберігати конфіденційність 
будь-якої інформації, яка може завдати шкоди особі, яка подала 
скаргу, чи будь-якій іншій зацікавленій особі; повинен інформу-
вати зацікавлений інститут або орган про виявлені під час роз-
слідування скарги або за власною ініціативою порушень порядку 
управління та має право подати йому будь-які корисні заува-
ження; наскільки можливо, повинен шукати вирішення проб-
леми спільно з відповідним інститутом або органом з метою усу-
нення конкретного порушення порядку управління і задоволення 
скарги. Протягом терміну своїх повноважень Омбудсман не має 
права здійснювати будь-які інші політичні чи адміністративні 
обов’язки або займати іншу посаду, оплачувану чи ні 677.

677 Решение Европейского Парламента от 9 марта 1994 г. «О правилах 
и общих условиях, регулирующих осуществление обязанностей Омбудсмана».  
URL: https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/
instituty-i-organy-evropejskogo-soyuza/reshenie-evropejskogo-parlamenta-ot-9-
marta-1994-g-o-pravilah-i-obshhih-usloviyah-reguliruyushhih-osushhestvlenie-
obyazannostej-ombudsmana-perevod-a-o-chetverikova/
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ 
ІНСТИТУТУ МУНІЦИПАЛЬНОГО 

ОМБУДСМАНА В УКРАЇНІ

Сьогодні Україна стоїть на порозі якісно нового етапу розвитку 
місцевого самоврядування, пов’язаного з проведенням ради-
кальної муніципальної реформи, кінцевою метою якої має стати 
зміцнення інституту місцевого самоврядування, захисту інтере-
сів громадян в усіх сферах життя, покращення якості адмініст-
ративних та громадських послуг, що надаються населенню, шля-
хом децентралізації управління, розвитку місцевої демократії 
та громадянського суспільства, яке засноване на самоврядуванні 
та самоорганізації.

Формування в сучасній Україні самодостатнього громадян-
ського суспільства з розвинутими параметрами зрілої демо-
кратичності суспільних відносин, свободи особистості, собор-
ності, соціальної солідарності, владної зрілості і самодостатності, 
нарешті, державної або правової захищеності є складним, багато-
аспектним і довготривалим процесом. Він має базуватися на усві-
домленому виробленні принципово нового політичного мис-
лення, нових норм поведінки та взаємодії громадян і її спільнот 
на засадах відчуття власної гідності, поваги до людей, взаємодо-
помоги, потягу до активізації своєї участі у вирішенні не тільки 
повсякденних, а й найбільш важливих стратегічних спільних 
проблем життєдіяльності територіальної громади і держави 678.

Місцеве самоврядування як інститут громадянського 
суспільства «є однією з головних підвалин будь-якого демокра-
тичного режиму» 679. Все більшу підтримку серед науковців отри-

678 Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства : моногра-
фія / Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою 
ред. В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Г. О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. 
Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. С. 4. 680 с.

679 Європейська хартія місцевого самоврядування. URL:  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
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мує думка, що «місцеве самоврядування є однією з основних 
дійових інституцій, здатних потужно впливати на процес форму-
вання громадянського суспільства, оскільки має широкий набір 
організаційних форм залучення населення до управління гро-
мадськими справами. Саме на рівні місцевого самоврядування 
виявляється одна з найважливіших форм екзистенції людського 
буття, яка знаходить свій прояв у громадянській самодіяль-
ності, самовираженні особистостей і їх територіальній організа-
ції. В цьому аспекті муніципальна влада, первинним і активним 
суб’єктом якої виступають жителі певної території у рамках якої 
реалізується комплекс важливих устремлінь людини, служить 
найважливішим чинником становлення й відтворення грома-
дянського суспільства» 680.

Здійснення влади на місцях і надання громадянам можливості 
брати активну участь у прийнятті рішень, що впливають на покра-
щення умов життя за рахунок покращення якості й доступно-
сті адміністративних та соціальних послуг, посилення боротьби 
із корупцією – все це та багато іншого мають єдину спільну рису – 
принципи «належного врядування», яке можливе лише у тісному 
взаємозв’язку із громадянським суспільством, що виступає клю-
човим фактором у даному процесі, та відображує таке управління, 
яке відповідає вимогам відкритого, демократичного й справедли-
вого суспільства. Реалізація зазначених принципів на місцевому 
рівні має за мету допомогу в успішному вирішенні складних проб-
лем розвитку і модернізації місцевих громад та покращення умов 
життя, роботи, навчання тощо їх мешканців, допомагає форму-
вати почуття соціальної приналежності й громадянської солідар-
ності і забезпечується за допомогою різних форм і методів конт-
ролю та ефективних засобів правового захисту 681.

На наше переконання, муніципальні права людини та діє-
здатне місцеве самоврядування вважають одним з тих атрибутів 

680 Мамонова В. Залучення громадськості до участі в управлінні місцевими 
справами. Аспекти самоврядування, 2004. № 5 (26). С. 15–18.

681 Голяк Л. В., Садовнік В. П. Особливості муніципального рівня забезпе-
чення та захисту прав і свобод громадянина. Молодий вчений, 2019. № 12.1 (76.1). 
С. 33–37.
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сучасного конституціоналізму та соціально-правової демократич-
ної державності, що, у контексті європейського вектору розвитку 
української держави, вимагає свого усебічного конституювання 
та інституціоналізації на принципах гуманізму, людського виміру 
публічної влади та верховенства права 682. У цьому аспекті важ-
ливого теоретико-методологічного значення набуває адекватне 
та послідовне розуміння онтологічного та функціонально-телео-
логічного значення у процесах становлення класичного муніци-
палізму у будь-якій державі дієвої системи локального захисту 
прав людини – члена територіальної громади 683.

Місцеве самоврядування є один з найбільш значимих рівнів 
забезпечення, охорони і захисту прав і свобод людини і грома-
дянина. Важливість правозахисної муніципальної функції пов’я-
зується, перш за все, з тим, що відродження і розвиток місцевого 
самоврядування як особливої відносно самостійної системи орга-
нізації публічної влади являється одним з головних направлень 
становлення нової української державності. Місцеве самовряду-
вання, як відомо, досить гармонійно поєднує в собі публічну і непу-
блічну складові. Саме тому у місцевого самоврядування є унікаль-
ний, обумовлений його сутністю, правозахисний ресурс 684.

Унікальність полягає, перш за все, в тому, що органи місцевого 
самоврядування, будучи публічними структурами, можуть діяти 
як інститути влади, а органи територіального громадського само-
врядування як інституції громадянського суспільства. Об’єднуючи 
імперативні (передбачені законом) і ініціативні (добровільні) 
правозахисні зусилля в межах єдиної територіальної громади, міс-
цеве самоврядування здатне на багато що в справі захисту пору-
шених прав і свобод людини і громадянина 685.

682 Батанов О. В. Сучасні міжнародні стандарти у галузі місцевого самовряду-
вання та права людини. Вісник АПСВТ, 2016. № 3-4. С. 60–63.

683 Батанов О. В. Сучасний муніципалізм в Україні у контексті інституціоналіза-
ції муніципально-правового статусу особи. Науковий вісник Академії муніципаль
ного управління України : зб. наук. праць. Серія: Право. 2012. Вип. 2. С. 104–113.

684 Сметана В. В. Поняття та принципи правозахисної діяльності у сфері місце-
вого самоврядування. Порівняльне аналітичне право. 2018. № 5. С. 86–90.

685 Там само.
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Виходячи з положень правозахисної концепції, П. Шишовим 
запропоноване трактування захисту прав людини органами міс-
цевого самоврядування. На його думку, захист «являє собою реа-
лізацію людиною і громадянином права на захист з боку інсти-
тутів місцевого самоврядування різної правової природи, які 
використовують в зв’язку з цим доступні їм правозахисні засоби. 
Зміст такого захисту полягає в припиненні порушення і віднов-
ленні порушеного права (законного інтересу) належними пра-
вовими засобами і заходами попередження» 686. Розроблена цим 
автором категорія «правозахисна роль місцевого самовряду-
вання» представляє собою «систематичну, спрямовану на захист 
прав і свобод людини і громадянина діяльність населення 
та органів місцевого самоврядування. Саме через взаємодію наз-
ваних інститутів місцевого самоврядування відповідно з пра-
возахисними цілями формується муніципальне правозахисне 
партнерство» 687.

Дієвим учасником такого правозахисного партнерства, одним 
з ефективних елементів локальної системи захисту прав і сво-
бод людини – члена територіальної громади та здійснення конт-
ролю за діяльністю органів влади та місцевого самоврядування 
за дотриманням прав людини є, як було доведено вище, інститут 
муніципального омбудсмана.

В юридичній літературі справедливо відмічається, що децен-
тралізація публічної влади й інститут омбудсмана мають багато 
спільних рис: вони впливають на демократизацію суспільства; 
створюють умови для функціонування ефективного місцевого 
самоврядування; сприяють дієвій боротьбі з корупцією; покра-
щують публічне управління; роблять діяльність публічних орга-
нів влади більш прозорою і відкритою для громадян, а також 
підзвітною своєму народові; впливають на зростання якості 
публічних послуг; допомагають встановленню верховенства 

686 Шишов П. В. Роль местного самоуправления в формировании правозащит-
ных механизмов : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Российская акаде-
мия государственной службы при Президенте Российской Федерации. Москва, 
2009. 24 с.

687 Там же.
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закону в країні; посилюють контроль за діяльністю органів 
публічної влади 688.

Головною особливістю формування інституту омбудсмана 
в Україні є їх впровадження в правову систему країни в період 
переходу від авторитарного режиму до демократії. Процес демо-
кратизації режимів в Україні як і в інших країнах Східної Європи, 
супроводжувався інституціональним, ідеологічним і психоло-
гічним укоріненням цінностей конституціоналізму, головна 
з яких – цінність прав людини. При цьому успішне інкорпору-
вання інституту омбудсмана в правову систему країни обумов-
лено цілим рядом ключових факторів. По-перше, важливу роль 
в процесі формування інституту омбудсмана зіграли представ-
ники суспільних наук, передусім, фахівців в галузі конституціо-
налізму й муніципалізму, що володіють широким кругом знань 
і активною професійною позицією в області захисту прав людини. 
По-друге, формування концепції інституту омбудсмана, з одного 
боку, супроводжувалося вивченням зарубіжної практики право-
вого регулювання та функціонування демократично розвинених 
країн і використанням ряду її досягнень, а з іншого – генерацією 
власних оригінальних ідей і правозахисних механізмів, які теж 
були враховані 689.

Тенденція розвитку інституту муніципального омбудсмана 
обумовлена загальнонаціональним зростанням популярності 
цього інституту контролю. Крім цього, очевидною причиною 
поширення юрисдикції омбудсманів на місцеве самоврядування 
є динаміка правового статусу муніципалітетів, розширення ком-
петенції муніципальних органів, що, в свою чергу, вимагає роз-
витку додаткових форм контролю над їх діяльністю. Зростання 
інтересу населення до формату і змісту процедур муніципального 
управління сприяє успіху омбудсманів в якості посередників між 
місцевою громадою та суб’єктами місцевої влади. Встановлений 

688 Мануілова К. В. Інститут омбудсмена в децентралізованих країнах ЄС: дос-
від для України. Аспекти публічного управління, 2016. № 1-2 (27-28). С. 42–50.

689 Гаврилова О. А. Конституционно-правовой статус омбудсмана в иберо-аме-
риканских странах : дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики». Москва, 2018. 249 с.
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державою, але наділений формальною автономією, що має визна-
чені законом гарантії своєї діяльності і при цьому вільний від 
бюрократичних процедур, які знижують ефективність суб’єктів 
адміністративного контролю, інститут муніципального омбудс-
мана стає зручним механізмом як звернення громадян на захист 
своїх прав, так і трансляції їх ідей і пропозицій щодо поліпшення 
публічно-управлінських процесів на місцевому рівні 690.

В той же час, процес становлення і поширення інституту муні-
ципального омбудсмана в Україні ускладнюється проблемами 
концептуального і практичного характеру, пов’язаними зі струк-
турно-організаційними і функціональними особливостями муні-
ципального омбудсмана. Крім того для повноцінного розвитку 
інституту муніципального омбудсмана необхідна розробка від-
повідної законодавчої бази, яка б дозволила встановити основні 
контури організації і діяльності даного інституту, яка на сьо-
годні в Україні відсутня. Адже, ні Конституція України, ні Закон 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбача-
ють право територіальних громад на створення посади муніци-
пального омбудсмана 691.

Втім, як слушно відмічає А. Ларічев, відповідне законодавство 
має чітко визначати базові принципи функціонування муніци-
пальних омбудсманів – їх автономію від органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування, можливість розгляду дій і рішень всіх 
суб’єктів муніципального управління (особливо у випадку з ство-
ренням посади «класичного» омбудсмана), містити правові гаран-
тії діяльності омбудсманів 692.

Як зазначається у наукових джерелах, у вітчизняному пра-
вовому просторі поява інституту муніципального омбудсмана 

690 Ларичев А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны 
института омбудсменов: опыт Канады и его применимость в российских усло-
виях. Сравнительное конституционное обозрение, 2016. № 5 (114). С. 83–96.

691 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст. 17.

692 Ларичев А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны 
института омбудсменов: опыт Канады и его применимость в российских усло-
виях. Сравнительное конституционное обозрение, 2016. № 5 (114). С. 83–96.
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починається з прийняттям в 2004 році Новокаховською місь-
кою радою Положення про уповноваженого з прав людини. 
Уповноважений з прав людини призначався із числа депу-
татів міської ради рішенням міської ради та був підзвітним 
лише їй а не виконавчому органу міської ради чи міському 
голові, що в свою чергу, за словами І. В. Дробуш, свідчило про 
певний рівень його незалежності та неупередженості під час 
розгляду скарг на протиправні дії або бездіяльність органів 
державної влади, а також муніципального свавілля відповід-
них відділів та управлінь у структурі самого органу місцевого 
самоврядування 693.

Окремі норми про муніципального омбудсмана, як правило, 
передбачені у статутах територіальних громад, як основопо-
ложних, постійно діючих нормативно-правових актів місцевого 
самоврядування установчого характеру, які мають вищу юри-
дичну силу у відношенні до усіх інших правових актів суб’єктів 
місцевого самоврядування 694. Через вищу юридичну силу ста-
туту відносно інших актів локального рівня, які приймаються 
органами місцевого самоврядування, статут іноді називають 
«комунальною конституцією».

Світовий досвід свідчить, що саме муніципальні статути 
та хартії дають територіальним громадам можливість самостійно 
в межах закону обрати структуру свого управління, забезпечуючи 
своєрідний плюралізм форм місцевої демократії. Вони конкрети-
зують та адаптують до місцевих умов численні законоположення, 
впорядковують їх у логічному викладенні, сприяють виникненню 
у населення правильних та досить повних уявлень про струк-
туру та роботу механізму місцевого самоврядування, створюють 
легальні умови для формування і впровадження прав та інте-
ресів членів територіальної громади, що обумовлені природою 

693 Дробуш І. В. Громадський контроль як необхідна складова механізму реа-
лізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. 
Порівняльноаналітичне право, 2014. № 8. С. 33–37.

694 Чудик Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного 
права в Україні : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2009. 116 с.
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місцевого самоврядування (так званих муніципальних прав 
та інтересів) 695.

В статутах, з поміж іншого, фіксуються пріоритети діяльності 
органів місцевого самоврядування у місті, до яких належать 
максимально повне виявлення, задоволення та узгодження 
соціальних та економічних потреб та інтересів мешканців, 
механізми вираження, реалізації та захисту прав та законних 
інтересів громадян, прописані процедури здійснення конт-
ролю громадськості за діяльністю органів влади і комерційних 
структур на території міста, розвитку різних форм безпосеред-
ньої демократії тощо.

Так, Статутом територіальної громади м. Скадовська перед-
бачено обрання міською радою зі свого складу Уповноваженого 
з прав людини для захисту прав членів територіальної громади 
та мешканців міста на термін дії ради. У ст. 3.2.10 цього Статуту 
зазначено, що кожен член територіальної громади, котрий вва-
жає, що його права порушені, може подати письмову скаргу 
Уповноваженому з прав людини. Уповноважений з прав людини 
діє у відповідності з Конституцією України, законодавством 
України, цим Статутом та положенням «Про Уповноваженого 
з прав людини Скадовської міської ради». Уповноважений 
з прав людини має всі повноваження котрі розповсюджуються 
на депутатів місцевих рад, а також наділяється наступними 
повноваженнями: представляє інтереси Скадовської терито-
ріальної громади та Скадовської міської ради в суді з питань, 
що стосуються дотримання прав жителів міста; спостерігає 
за діями органів місцевого самоврядування та посадовими 
особами щодо неухильного дотримання ними прав людини; 
сприяє наданню безкоштовної юридичної допомоги членам 
територіальної громади; звертається до органу або посадової 
особи державної та міської влади з вимогою поновити пору-
шені права особи, яка до нього звернулася; інші повноваження 

695 Концепція Статуту територіальної громади міста Києва. Додаток 
до рішення Київської міської ради 20.12.2017 № 707/3714. http://kmr.ligazakon.ua/ 
SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/2D774D35F429830AC225822D006DE563?OpenDoc
ument
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передбачені положенням «Про Уповноваженого з прав людини 
Скадовської міської ради» 696.

Проте Уповноважений працює в міській раді на громадських 
засадах, оскільки в Законі України «Про службу в органах міс-
цевого самоврядування» 697, який встановлює категорії посад 
та ранги, не передбачено такої посади. Натомість, у ст. 14 цього 
Закону віднесення інших посад органів місцевого самовряду-
вання, не зазначених у цій статті, до відповідної категорії посад 
в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом 
Міністрів України за поданням керівників відповідних органів 
місцевого самоврядування 698.

Тобто, як зауважує І. В. Дробуш, потрібно погоджувати право 
громади та її органу (ради) вирішувати свої питання з органом 
державної виконавчої влади, що ставить під сумнів гарантовану 
державою самостійність територіальної громади 699.

Норми про запровадження посади муніципального омбудсмана 
є й в інших статутах територіальних громад. Наприклад, в ст. 2.5. 
Статуту територіальної громади міста Вінниці, прийнятого 
рішенням Вінницької міської ради від 29.10.2010 року 700, зазна-
чено, що з метою захисту прав і свобод окремих категорій осіб, які 
проживають або перебувають на території громади (пенсіонери, 
інваліди, ветерани війни, репресовані, національні меншини 
тощо), рішенням міської ради може бути запроваджено інститут 
Уповноваженого міської громади з питань захисту їх прав. Тобто, 
закріплюється лише можливість створення такого інституту. 

696 Статут територіальної громади міста Скадовськ. URL: https://skadovsk.org/
statut-gromadi-17-45-27-25-04-2019/

697 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 33, ст. 175.

698 Там само.
699 Дробуш І. В. Громадський контроль як необхідна складова механізму реа-

лізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. 
Порівняльноаналітичне право, 2014. № 8. С. 33–37.

700 Статут територіальної громади міста Вінниці. Прийнятий рішенням 
Вінницької міської ради від 29.10.2010 року № 2975. URL: https://www.vmr.gov.ua/
Lists/VinnytsyaCity/ShowContent.aspx?ID=3
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Натомість ст. 2.6 цього Статуту встановлює, що з метою дотри-
мання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 
14 років до досягнення ними повноліття), виходячи з визнання 
за ними соціально-економічних, особистих та інших прав і свобод, 
закріплених Конституцією України, міжнародними договорами, 
національним законодавством України, на реалізацію політики 
органів місцевого самоврядування, спрямованої на перетво-
рення Вінниці на місто, дружнє до дітей, запроваджується посада 
Уповноваженого міської громади з прав дітей і підлітків 701.

Як бачимо, в цьому випадку положення про запровадження 
муніципального спеціалізованого омбудсмана має імперативний 
характер. При цьому Статут передбачає можливість заснування 
декількох посад Уповноваженого з прав дітей. Зокрема зазна-
чено, що повноваження Уповноваженого з прав дітей, їх кіль-
кість і порядок призначення визначається «Положенням про 
Уповноваженого міської територіальної громади з прав дітей 
і підлітків», яке затверджується міською радою 702.

Аналогічні норми знаходимо в Статуті Лиманської об’єднаної 
територіальної громади, затвердженого рішенням Лиманської 
міської ради від 23.12.2016 703. Так ст. 39 Статуту передбачено, 
що з метою захисту прав і свобод членів Територіальної громади, 
їх окремих категорій (члени внутрішніх громад, пенсіонери, 
інваліди, ветерани війни, репресовані, національні меншини, 
вимушені переселенці, учасники АТО тощо) рішенням Ради може 
бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого 
Територіальної громади з питань захисту їх прав (далі: 
Муніципальний омбудсман). Повноваження Муніципального 
омбудсмана визначаються «Положенням про Муніципального 
омбудсмана», яке затверджується Радою. З метою дотримання 

701 Статут територіальної громади міста Вінниці. Прийнятий рішенням 
Вінницької міської ради від 29.10.2010 року № 2975. URL: https://www.vmr.gov.ua/
Lists/VinnytsyaCity/ShowContent.aspx?ID=3

702 Там само.

703 Статут Лиманської об’єднаної територіальної громади. 
Затверджено рішенням Лиманської міської ради від 23.12.2016 №7/22-987.  
URL: https://krliman.gov.ua/uk/page/bez-nazvi
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прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 
14 років до 18 років) рішенням Ради може бути запроваджено 
інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади 
з прав дітей і підлітків (далі: Дитячий омбудсман). Повноваження 
Уповноваженого з прав дітей і порядок його призначення визна-
чається «Положенням про Дитячого омбудсмана», яке затвер-
джується Радою з врахуванням таких пріоритетних напрямів 
його діяльності: експертиза проектів актів органів місцевого 
самоврядування Територіальної громади щодо дотримання 
прав дітей і підлітків; ведення просвітницької і роз’яснювальної 
роботи серед дітей, підлітків та дорослих щодо вимог міжнарод-
ного права та законодавства України стосовно дотримання прав 
дітей та підлітків; забезпечення широкої поінформованості чле-
нів Територіальної громади про права дитини через установи 
освіти, відповідні громадські організації та засоби масової інфор-
мації; моніторинг стану дотримання на території громади прав 
дітей та підлітків, виявлення фактів порушень їх прав в сім’ях, 
дитячих будинках, школах та дошкільних навчальних закладах, 
тощо і вжиття заходів щодо їх припинення відповідно до зако-
нодавства України; надання конкретної допомоги дітям, права 
яких порушені, шляхом звернення до органів виконавчої влади 
та правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенції, 
тощо. Виконавчі органи Ради створюють умови для діяльності 
Муніципального та Дитячого омбудсманів у порядку, встановле-
ному відповідними положеннями, затвердженими Радою 704.

Концепція нової редакції Статуту територіальної громади міста 
Києва закріплювала положення щодо регуляторського та рефор-
маторського впливу статуту на різні сфери життя територіаль-
ної громади міста, виконуючи при цьому такі основні функції як: 
легітимну; управлінську; регуляторну; правотворчу; інноваційну; 
реформаторську; право установчу і правозахисну як визначення 
гарантій прав та обов’язків суб’єктів місцевого самоврядування 
міста, відповідальності та способів їхнього захисту. Концепція 

704 Статут Лиманської об’єднаної територіальної громади. Затверджено 
рішенням Лиманської міської ради від 23.12.2016 №7/22-987.  
URL: https://krliman.gov.ua/uk/page/bez-nazvi
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Статуту також передбачає заснування посади муніципальних 
омбудсманів загальної і спеціальної компетенції. Так, ст. 70 про-
екту встановлює, що контроль за додержанням встановлених цим 
Статутом прав жителів міста Києва та захист прав і свобод кож-
ного на території міста Києва і в межах юрисдикції територіаль-
ної громади міста Києва здійснює Уповноважений територіальної 
громади міста Києва з прав людини, який у своїй діяльності керу-
ється Конституцією України, законами України, цим Статутом, 
а також Положенням «Про Уповноваженого територіальної гро-
мади міста Києва з прав людини» 705. Цією ж статтею встановлю-
ються основні принципи діяльності Уповноваженого територіаль-
ної громади, порядок обрання та припинення його повноважень, 
визначаються коло осіб і порядок звернення до Уповноваженого, 
основи його правового статусу, конкретизація якого закріплю-
ється у окремому Положенні, яке приймає Київська міська рада 706.

З метою забезпечення основних гарантій публічного захисту 
прав і законних інтересів дитини в місті Києві, їх дотримання 
органами і посадовими особами міської влади в місті Києві, під-
приємствами, установами, організаціями, що перебувають 
на території, на яку поширюється юрисдикція територіальної 
громади міста Києва, незалежно від їх організаційно-правових 
форм і форм власності та їх посадовими особами засновується 
також посада Уповноваженого територіальної громади міста 
Києва з прав дитини. Основними завданнями Уповноваженого 
територіальної громади міста Києва з прав дитини є забезпе-
чення основних гарантій публічного захисту прав і законних інте-
ресів дитини, відновлення порушених прав і законних інтере-
сів дитини; сприяння безперешкодної реалізації та відновлення 
порушених прав і законних інтересів дитини тощо. Ст. 71 проекту 
Статуту визначаються також компетенція, права та обов’язки 
Уповноваженого з прав дитини, вимоги до кандидата на посаду 

705 Рішення Київської міської Ради Про затвердження Концепції Статуту 
територіальної громади міста Києва від 20 грудня 2017 року № 707/3714.  
URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/2D774D35F429830AC
225822D006DE563?OpenDocument

706 Там само.
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Уповноваженого та порядок його обрання. Детально правовий 
статус Уповноваженого з прав дитини так само закріплюється 
у окремому Положенні, яке приймає Київська міська рада 707.

Варто відмітити, що деякі територіальні громади при роз-
робці статутів своїх громад в якості зразка використовували при-
мірний (типовий) статут територіальної громади, розроблений 
Асоціацією сприяння самоорганізації населення та Асоціацією 
міст України 708. При цьому аналіз статутів свідчить, що органи 
місцевого самоврядування нерідко просто копіювали положення 
примірного статуту без врахування культурних, соціально-еконо-
мічних та інших особливостей здійснення місцевого самовряду-
вання, які властиві відповідній територіальній громаді, наявності 
чи відсутності необхідних матеріально-фінансових та кадрових 
ресурсів для забезпечення діяльності муніципального омбудс-
мана. Але, оскільки примірний статут містив положення про засну-
вання посад Уповноважених з прав людини та Уповноваженого 
з прав дітей територіальної громади, ці положення були включені 
в статути територіальних громад.

На ці проблеми вказує, наприклад, В. В. Сметана, котрий ствер-
джує, що, «з огляду на доволі формальне ставлення до закріплення 
у статутах територіальних громад положень щодо запровадження 
муніципальних омбудсманів, «списування під копірку» поло-
жень примірного статуту територіальної громади, розробленого 
Асоціацією сприяння самоорганізації населення та Асоціацією 
міст України, значення і роль цього нового правозахисного інсти-
туту поки не в повній мірі усвідомлюється ні владними струк-
турами, ні структурами громадянського суспільства», крім того, 
на думку автора, «обираючи види муніципальних омбудсманів, 
варто враховувати кількість населення тієї чи іншої громади 

707 Рішення Київської міської Ради Про затвердження Концепції Статуту 
територіальної громади міста Києва від 20 грудня 2017 року № 707/3714.  
URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/2D774D35F429830AC
225822D006DE563?OpenDocument

708 Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого само-
врядування об’єднаних територіальних громад. Модуль 1. Примірний статут 
територіальної громади. Асоціація міст України. Київ, 2016. С. 20. 69 с.
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та наявні джерела фінансування. Адже запровадження нового 
правозахисного органу вимагає належного фінансування... Тому, 
наприклад, для такого великого міста, як Київ, запровадження 
декількох муніципальних омбудсманів з різним функціональним 
направленням діяльності є цілком виправданим, тоді як для неве-
ликого міста чи селища є недоцільним» 709.

Аналіз багатьох статутів територіальних громад України 
демонструє тривожну тенденцію згортання «омбудсманівської 
схеми» захисту прав і свобод людини у сфері місцевого самовряду-
вання. Так, в останні роки, при внесенні змін та прийнятті нових 
статутів територіальні громади беруть вже за зразок не примір-
ний Статут, розроблений Асоціацією міст України, а «Методичні 
рекомендації щодо розроблення Статуту територіальної гро-
мади», створені в рамках робочої групи з питань місцевої демо-
кратії Ради донорів з питань децентралізації в Україні і є спіль-
ною роботою фахівців Мінрегіону, Центрального офісу реформ 
при Мінрегіоні, асоціацій органів місцевого самоврядування, 
фахівців та експертів у сфері місцевої демократії та статутної нор-
мотворчості 710, які не передбачають положень щодо створення 
посад муніципальних омбудсманів. Тому в нових Статутах бага-
тьох територіальних громад, за рідкими виключеннями, норми 
про можливість заснування Уповноважених територіальної гро-
мади з прав людини або були вилучені, або, у випадках прийняття 
нових Статутів, не були включені.

Так, у попередній редакції Статуту Веселинівської селищної 
ради (Миколаївська обл.) передбачалася можливість запрова-
дження посади громадського Уповноваженого Територіальної 
громади з питань захисту їхніх прав з метою захисту прав і сво-
бод членів Територіальної громади, їх окремих категорій (члени 

709 Сметана В. В. Конституційно-правове забезпечення правозахисної діяль-
ності у сфері місцевого самоврядування: вітчизняний та світовий досвід : дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.02; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
Київ, 2020. 238 с.

710 Методичні рекомендації щодо розроблення Статуту територіальної гро-
мади. КИЇВ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України, 2019. 100 с.
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внутрішніх громад, пенсіонери, інваліди, ветерани війни, репресо-
вані, національні меншини, вимушені переселенці, учасники АТО 
тощо). Повноваження Муніципального омбудсмана повинні були 
визначатися «Положенням про Муніципального омбудсмана». 
З метою дотримання прав дітей і підлітків рішенням Ради міг 
бути запроваджений інститут громадського Уповноваженого 
Територіальної громади з прав дітей і підлітків, повноваження 
якого і порядок призначення мали б визначатися «Положенням 
про Дитячого омбудсмана» 711. В новій редакції Статуту 2017 року 
таких положень не має 712.

Така ж ситуація склалася й у місті Львові. Якщо попередній 
Статут територіальної громади міста Львова (в редакції 
2010 року) передбачав, з метою запобігання у межах територі-
альної громади порушенням прав людини та сприяння їх понов-
ленню, здійснення функцій посередника у відносинах між місь-
кою радою (її виконавчими органами та посадовими особами) 
і членами територіальної громади, а також контролю за дотри-
манням вимог Статуту можливість запровадження посади упов-
новаженого міської ради з прав людини із закріпленням його 
завдань і функцій в окремому положенні, то в новому Статуті 
територіальної громади м. Львова, затвердженому Ухвалою 
міської Ради в грудні 2017 року, не має норми про можливість 
запровадження посади муніципального омбудсмана 713.

В той же час, в лютому 2020 року Львівська міська рада ухва-
лила зміни до структури ради і ввела дві нові посади – омбудсмана 
Львівської міської ради з прав людей з інвалідністю, заступника 
міського голови та Бізнес-омбудсмана Львівської міської ради, 
заступника міського голови. По суті йдеться про інституціоналі-
зацію служб спеціалізованих муніципальних квазіомбудсманів 

711 Статут Веселинівської селищної ради від 16.02.2017 р. URL: 
https://veselynivska-gromada.gov.ua/statut-veselinivskoi-selischnoi-radi- 
14-07-21-03-05-2017/

712 Там само.
713 Статут територіальної громади м. Львова затверджений Ухвалою № 2667 

від 07.12.2017. URL: https://www8.cityadm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWe
b)/79BC163468782E76C22581F60034FF08?OpenDocument
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публічної сфери управління. Бізнес-омбудсман має сприяти залу-
ченню інвестицій та створенню нових робочих місць у місті, спри-
ятиме підтримці та розвитку підприємництва та координації 
роботи підприємців. Омбудсман з прав людей з інвалідністю – 
координувати роботу в місті з цією категорією населення, займа-
тиметься соціальною захищеністю осіб з інвалідністю у м. Львові 
і гарантування їм рівних зі всіма іншими громадянами можливос-
тей для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя 
суспільства, створенню необхідних умов, які дають можливість 
особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи 
людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно 
з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами 714.

Така заміна законодавчого муніципального омбудсмана 
загальної компетенції, який за принципами діяльності, механіз-
мам забезпечення функціональної незалежності, специфічним 
методам «альтернативного врегулювання спорів» тощо збері-
гає основні характеристики класичного парламентського інсти-
туту омбудсмана, на спеціалізованих квазіомбудсманів з обмеже-
ною компетенцією і точковим покриттям проблем забезпечення 
і захисту прав людини жителів громади викликає низку питань 
як щодо доцільності такої заміни, так і щодо правового статусу 
та ефективності здійснення ними контрольних повноважень. 
Звичайно, призначення спеціалізованих омбудсманів не супере-
чить світовій практиці. Але думки експертів щодо ефективності 
їх діяльності не збігаються. Одні визнають їх появу та розши-
рення такими, що доповнюють й збалансовують інститут омбудс-
мана і є корисними для суспільства.

Дехто вважає, що запровадження окремих вузькоспеціалізо-
ваних омбудсманів може спричинити відчуття дискримінова-
ності інших соціальних груп, права яких не охоплені додатковим 

714 Гербовка Н. У раді запровадили посади Омбудсмена з прав людей 
з інвалідністю та Бізнес-омбудсмена. URL: https://lvivrada.gov.ua/novyny/
item/8684-u-lyvivsykiy-misykiy-radi-vvely-posadu-ombudsmena-lyvivsykoji-misykoji-
rady-z-prav-lyudey-z-invalidnistyu-ta-biznes-ombudsmena/8684-u-lyvivsykiy-
misykiy-radi-vvely-posadu-ombudsmena-lyvivsykoji-misykoji-rady-z-prav-lyudey-z-
invalidnistyu-ta-biznes-ombudsmena
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захистом відповідного омбудсмана. Інші впевнені, що таким спо-
собом влада має намір створити зайву бюрократичну ланку між 
собою і народом, покладаючи на омбудсмена обов’язок нівелю-
вати невдоволення громади прорахунками влади і розглядає 
такого омбудсмана як варіант імітації, маніпуляції громадською 
думкою, коли владна еліта хоче створити і створює всі мож-
ливі структури, розглядаючи їх не як діючі інститути, а, скоріше, 
як атрибути влади.

Інші висловлюють занепокоєння можливістю «розмивання» 
концепції омбудсмана і призначення інституту омбудсмана 
в цілому, що у підсумку може дезорганізувати правозахисну діяль-
ність омбудсмана.

Наприклад, А. А. Ларічев вважає, що інтерес до спеціалізо-
ваних омбудсманів, можливо, викликаний також тією обстави-
ною, що органи місцевого самоврядування, вимушені «відпові-
дати» тренду на впровадження популярного нині інституту, але 
не хочуть створювати додатковий незалежний інструмент конт-
ролю за своєю діяльністю у вигляді «класичного» омбудсмана 
з широкою компетенцією, вважаючи за краще обмежувати її окре-
мими блоками місцевих питань, або їх сегментами, що реалізу-
ються підконтрольними муніципалітету організаціями і устано-
вами. Діяльність останніх і стає об’єктом контролю 715.

Тобто, відбувається обмеження по об’єктам контролю – 
з-під дії таких омбудсманів виводяться самі органи місцевого 
самоврядування, що примушує сумніватися в незалежності 
омбудсманів й можливості неупередженої оцінки діяльності 
суб’єктів муніципального управління. Якщо функції омбудс-
мана у межах діяльності територіальної громади виконує 
заступник мера, то чи можна в цьому випадку говорити про 
яку-небудь автономність й неупереджений характер діяль-
ності омбудсмана 716.

715 Ларичев А. А. Муниципальные уполномоченные по правам: динамика рос-
сийского права и практики в контексте зарубежного опыта (на примере США 
и Канады). Муниципальное имущество: экономика, право, управление, 2017.  
№ 1. С. 7–11.

716 Там же.
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Досвід розвитку інституту омбудсмана переконливо показує 
важливість організаційно-правового забезпечення його неза-
лежності від структур влади як на загальнонаціональному, так 
і на муніципальному рівні. Адже інституційна, функціональна 
і фінансова незалежність є запорукою ефективності інститу-
тів омбудсмана у здійсненні контролю над органами публічної 
адміністрації й захисті прав людини. Неупередженість і неза-
лежність пов’язані з поняттями справедливості, конфіденцій-
ності та довіри. Для того щоб зберегти свою неупередженість, 
орган, що володіє наглядовими функціями, повинен бути неза-
лежний від організаційної структури, яку він уповноважений 
контролювати.

Вище наведе свідчить про необхідність розроблення від-
повідної нормативної бази для встановлення основних засад 
організації і діяльності інституту муніципального омбудсмана. 
На необхідність офіційного закріплення інституту муніци-
пального омбудсмана в законодавстві України звертають увагу 
вітчизняні експерти. Наприклад, І. В. Дробуш пропонує визна-
чити правовий статус муніципального омбудсмана як посадо-
вої особи органу місцевого самоврядування, передбачити його 
посаду в системі місцевого самоврядування, при цьому уне-
можливити на нього вплив із боку керівництва відповідного 
муніципального органу та гарантувати його незалежність 717. 
Але авторка не вказує яким саме нормативним актом повинно 
бути це передбачено.

І. М. Нєдов у дисертаційному дослідженні «Місцевий омбудсман 
як суб’єкт адміністративного права» доводить, що в першу чергу 
впровадження місцевого омбудсмана в Україні має здійснюватися 
на підставі відповідного закону, прийнятого Верховною Радою 
України, який повинен мати назву – «Про Уповноваженого міської 
ради з прав людини», з подальшим внесенням змін до Конституції 
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

717 Дробуш І. В. Громадський контроль як необхідна складова механізму реа-
лізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. 
Порівняльноаналітичне право, 2014. № 8. С. 33–37.
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та інші нормативно-правові акти 718. Така позиція викликає певні 
зауваження. По-перше, не зрозуміло, чому законодавчому врегу-
люванню підлягають тільки Уповноважені міської ради, а не всіх 
територіальних громад. По-друге, не ясно, які саме зміни повинні 
бути внесені у Конституцію України та Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». І, по-третє, такі зміни, на наш погляд, 
мають передувати прийняттю спеціального закону, а не навпаки. 
При чому, внесення таких змін до Конституції України, з нашої 
точки зору, є недоцільним, оскільки Конституція закладає лише 
основи місцевого самоврядування, які більш детально відобра-
жені у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Муніципальні омбудсмани не є органами парламентського конт-
ролю і їх запровадження входить в повноваження органів місце-
вого самоврядування.

Крім того, Конституційний Суд України вже висловив свою 
позицію щодо закріплення в Конституції положень про нові види 
омбудсманів. Так, 21.11.2019 року в Висновку Конституційного 
Суду України щодо відповідності законопроекту про внесення 
змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповнова-
жених Верховної Ради України) визнав його таким, що не відпо-
відає Конституції України 719. Суд зазначив, що запровадження 
нового виду омбудсманів може потенційно становити ризик 
надмірного втручання у різні сфери суспільних відносин без 
дотримання балансу приватних і публічних інтересів, зокрема 
у підприємницьку діяльність, у діяльність інститутів громадян-
ського суспільства тощо, а отже, може призвести до порушення 
та обмеження прав і свобод людини і громадянина, а також при-
звести до дублювання чи перебирання такими уповноваженими 

718 Нєдов І. М. Місцевий омбудсман як суб’єкт адміністративного права : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07. Запорізький національний університет. 
Запоріжжя, 2011. С. 9. 20 с.

719 КСУ визнав таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 
Конституції України Законопроект щодо уповноважених Верховної Ради України. 
URL: http://www.ccu.gov.ua/novyna/ksu-vyznav-takym-shcho-ne-vidpovidaye-
vymogam-chastyny-pershoyi-statti-157-konstytuciyi
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функцій і повноважень інших суб’єктів владних повноважень 720. 
«Конституційний Суд України застерігає від запровадження 
такого контролю за додержанням Конституції України, який 
суперечитиме Конституції України та може спричинити юри-
дичну невизначеність, оскільки це є несумісним із принципом 
верховенства права – однією з основоположних гарантій дотри-
мання прав і свобод людини і громадянина. Для людини і гро-
мадянина така невизначеність є загрозою сваволі з боку орга-
нів публічної влади та їх посадових осіб», – йдеться у Висновку 
Конституційного Суду України 721.

На думку В. Б. Барчука і О. Ю. Іванова, позиція, викладена 
у Висновку Суду, є доволі дискусійною, і, подекуди, не достатньо 
аргументованою. Таких висновків вони дійшли, вивчаючи відпо-
відні доктринальні положення та передусім аналізуючи історію 
становлення та досвід діяльності спеціалізованих омбудсманів 
у зарубіжних країнах. Як свідчить зарубіжний досвід, предметне 
визначення діяльності як загальних, так і спеціалізованих омбудс-
манів відбувається, як правило, не в Конституціях, а у статусних 
законах, де чітко визначається сфера їх діяльності та відповідна 
компетенція. Саме це запобігає надмірному втручанню з боку 
омбудсманів у різні сфери суспільних відносин, у діяльність дер-
жавних органів та органів місцевого самоврядування та переби-
ранню функцій і повноважень інших органів 722.

Загалом, на думку цих авторів, інститут служби Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини з об’єктивних причин 
не в змозі повністю задовольнити потреби захисту прав і свобод 
людини і громадянина від протиправного впливу з боку держав-
них органів, і тому, як вбачається, саме спеціалізовані омбудс-
мани мають допомогти у розв’язанні цієї проблеми але, звичайно, 

720 КСУ визнав таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 
Конституції України Законопроект щодо уповноважених Верховної Ради України. 
URL: http://www.ccu.gov.ua/novyna/ksu-vyznav-takym-shcho-ne-vidpovidaye-
vymogam-chastyny-pershoyi-statti-157-konstytuciyi

721 Там само.
722 Барчук В. Б., Іванов О. Ю. Інститут спеціалізованих омбудсманів: перспек-

тиви створення в Україні. URL: http://khpg.org/index.php?id=1577956791
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за умови системних змін чинного законодавства 723. Тут доречно 
зауважити, що багатьма авторами муніципальні омбудсмани роз-
глядаються як спеціалізовані (за критерієм територіальності).

Таким чином, вважаємо, що для впровадження інституту муні-
ципального омбудсмана достатнім є внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». При цьому, 
на нашу думку, Закон повинен закріплювати право (можливість, 
а не обов’язок) територіальних громад запроваджувати посаду 
муніципального омбудсмана та самостійно визначати обсяг 
повноважень омбудсмана у власних статутах, а також закріплю-
вати базові принципи їх функціонування і, передусім, їх автоно-
мію від органів і посадових осіб місцевого самоврядування, міс-
тити правові гарантії діяльності муніципальних омбудсманів.

Зарубіжний досвід впровадження подібних інститутів на рівні 
муніципалітетів вказує на можливість знаходження балансу між 
контурним регулюванням інституту муніципальних омбудсманів 
на державному рівні і конкретизацією його статусу на рівні муні-
ципалітетів, виходячи з їх конкретних умов і потреб. Як зазначає 
А. Ларічев, функціонування відповідного інституту суспільно-дер-
жавного контролю не слід заганяти в «прокрустове ложе» мето-
дичних рекомендацій, які встановлюються державою. Навпаки, 
такий інститут повинен пройти певні стадії розвитку і виробити 
власний інструментарій взаємодії як з суспільством, так і об’єк-
тами контролю, включаючи органи та посадових осіб місцевого 
самоврядування, розробити методологію вирішення конфліктів 
і оптимізації муніципальних практик. В іншому випадку розгля-
нутий новаторський механізм виявиться «вихолощений» і «заре-
гульованим» і не досягне цілей свого створення 724.

З іншого боку, як відмічає Л. Усаченко, в Україні запровадження 
муніципального омбудсмана на таких умовах може зіткнутися 
з деякими проблемами. Зокрема, якщо посада муніципального 

723 Барчук В. Б., Іванов О. Ю. Інститут спеціалізованих омбудсманів: перспек-
тиви створення в Україні. URL: http://khpg.org/index.php?id=1577956791

724 Ларичев А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны 
института омбудсменов: опыт Канады и его применимость в российских усло-
виях. Сравнительное конституционное обозрение, 2016. № 5 (114). С. 83–96.
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омбудсмана буде впроваджуватися за бажанням місцевої влади, 
може статися так, що тільки незначна кількість населених пунк-
тів буде мати свого місцевого захисника. Це специфіка посттота-
літарних країн з нестійкою демократією. Не кожен орган місцевої 
влади матиме бажання виплачувати гроші з місцевого бюджету 
людині, яка буде його ж контролювати та вимагати, у випадках 
відповідних порушень, захисту прав громадян та їх об’єднань 725.

Тут, на нашу думку, важливу роль у становленні інституту муні-
ципального омбудсмана, висвітленні переваг його правозахис-
ної діяльності, підтримці та розвитку його позитивного іміджу 
повинні відіграти найширші кола громадянського суспільства – 
громадські організації та спілки, найрізноманітніші угруповання 
з широкою палітрою громадських інтересів і, в першу чергу, гро-
мадські правозахисні організації, незалежні засоби масової інфор-
мації із застосуванням різних механізмів, в тому числі й сучасних 
інтерактивних способів комунікації. Як зазначає В. Степаненко, 
засоби масової інформації виступають тим медіумом-посередни-
ком, який якраз і здійснює зв’язок поміж державою та суспільством. 
Незалежні медіа втілюють та репрезентують громадську думку 
як соціальний інститут і як «четверта влада» здійснюють функції 
спостерігача та контролера законодавчої, виконавчої та судової 
влади. Важливість засобів масової інформації для громадянського 
суспільства полягає також в створенні символічної публічної 
сфери – уявної загальногромадської трибуни, яка може слугувати 
для висловлення та лобіювання суспільних та місцевих інтересів 726.

ЗМІ є суб’єктом, а також інструментом правової просвіти насе-
лення і відіграють велику роль в житті кожної людини. Але для під-
вищення ефективності цього процесу важливою є підготовка спів-
робітників ЗМІ і самих журналістів у галузі прав людини. В багатьох 
країнах з цією метою створені освітні центри для журналістів, орга-
нізовуються навчальні курси та проводяться семінари і тренінги 

725 Усаченко Л. М. Місцевий та регіональний омбудсмен як форма захисту гро-
мадян. Університетські наукові записки, 2007. № 4 (24). С. 62–68.

726 Степаненко В. Проблеми формування громадянського суспільства 
в Україні: інститути, практики, цінності. Українське суспільство: 10 років незалеж
ності / За ред. В. Ворони. Київ : IС НАН України, 2001. С. 169–183.
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для підвищення знань журналістів з питань прав людини, де обго-
ворюються найбільш гострі проблеми з дотримання прав людини 
у різних сферах суспільних відносин, наприклад питань ксенофобії, 
гендерної рівності та сексуальної орієнтації, захисту дітей і прав 
літніх людей тощо, включаючи обговорення можливих дій засобів 
масової інформації та дотримання етики при підготовці репорта-
жів 727. Завдяки цим заходам формується правозахисна журналіс-
тика, закладається база юридичних знань, яка допомагає у підви-
щенні професіоналізму журналістів при висвітленні фактів і явищ, 
що мають правовий характер.

З урахуванням складності систем підготовки і відмінностей 
в умовах відповідальність за реалізацію відповідних стратегій 
і заходів у сфері освіти в області прав людини для співробітників 
засобів масової інформації та журналістів покладається, в тому 
числі на: відповідні державні органи; національні правозахисні 
установи, національні і місцеві ресурси та центри підготовки 
в області прав людини; неурядові організації та інші суб’єкти гро-
мадянського суспільства 728. Спілкування і взаємодія з правозахис-
никами забезпечує журналістів безліччю тем у сфері захисту прав 
людини, привертає увагу до невирішених проблем у правовому 
регулюванні чи зацікавлює новими інноваційними методами 
правозахисту, такими наприклад, як інститут муніципального 
омбудсмана. Важливою є також участь юристів в підготовці жур-
налістських матеріалів. Це допомогло б уникнути помилок в тек-
стах, поглибити статті з правової проблематики, підвищити пра-
вову культуру журналістів.

Унормування організації діяльності муніципальних омбудс-
манів статутами територіальних громад є поширеною світо-
вою практикою. Крім того, як було показано у попередніх роз-
ділах, в багатьох країнах правила організації й функціонування 

727 Оценка осуществления третьего этапа Всемирной программы образования 
в области прав человека. Доклад Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека. Совет по правам человека. Сорок пятая 
сессия. 14 сентября – 2 октября 2020 года. A/HRC/45/24.

728 Всемирная программа образования в области прав человека. План действий. 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ThirdPhaseWPHREducation_RU.pdf



О. В. Батанов, Л. В. Голяк

322

омбудсманів деталізовані у затверджених представницьким орга-
ном громади положеннях про муніципального омбудсмана.

В Україні першим і чи не єдиним положенням про муні-
ципального омбудсмана загальної компетенції є Положення 
про Уповноваженого з прав людини Скадовської міської ради, 
затвердженого рішенням Скадовської міської ради від 22 грудня 
2015 року 729.

Особливістю цього омбудсмана є те, що він працює на громад-
ських засадах і здійснює депутатський контроль за додержанням 
конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист 
прав членів територіальної громади міста Скадовська на постій-
ній основі. Уповноваженим може бути обрано депутата міської 
ради, який має вищу юридичну освіту та досвід роботи на керів-
них посадах не менше ніж два роки, досвід роботи в галузі права 
є перевагою, володіє державною мовою, має високі моральні 
якості, проживає на території міста Скадовська. Уповноважений 
має право доступу до необхідної інформації, невідкладного при-
йому міським головою та іншими посадовими особами міської 
ради та її виконавчого комітету, інших державних органів, що роз-
ташовані на території міста Скадовська, об’єднань громадян, під-
приємств, установ, організацій незалежно від форми власності, 
їх посадовими та службовими особами. Цікавим є надання упов-
новаженому права за довіреністю міської ради звертатися до суду 
із заявою про захист прав і свобод членів територіальної громади, 
які за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть 
цього зробити самостійно 730.

У Положенні визначаються також обов’язки та акти реагування 
уповноваженого, порядок звернення та розгляду заяв громадян, 
закріплюються загальні гарантії його діяльності, зокрема, заборо-
няється втручання у його діяльність будь-яких органів та посадо-
вих осіб, а також зазначається, що уповноважений користується 

729 Положення про Уповноваженого з прав людини Скадовської міської ради. 
Затверджене рішенням Скадовської міської ради від 22 грудня 2015 року № 16. 
URL: https://skadovsk.org/docs/32640/

730 Там само.
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усіма правами і гарантіями, передбаченими законодавством для 
депутатів місцевих рад на весь час своїх повноважень.

Окремими Положеннями регулюється й діяльність спеціалізо-
ваних муніципальних квазіомбудсманів приватноправового харак-
теру, зокрема, у закладах вищої освіти України. Аналіз положень 
про «омбудсманів з прав студентів» закладів вищої освіти показує 
їх суттєву відмінність від положень про «університетських омбудс-
манів» зарубіжних країн. Особливо це стосується правового статусу 
і функціональних обов’язків таких омбудсманів. Так, наприклад, 
якщо «університетський омбудсман» Канадського університету 
Альберти є окремою посадовою особою університету, юрисдик-
ція якого поширюється як на студентів, так і на викладачів та тех-
нічний персонал закладу, а його функціональні обов’язки подібні 
до функцій «класичного» омбудсмана, обмежені лише рамками 
університетської спільноти, то українські «омбудсмани» закладів 
вищої освіти виконують обов’язки на громадських засадах і їх юрис-
дикція поширюється тільки на здобувачів вищої освіти. При цьому, 
якщо в одних закладах вищої освіти омбудсман призначається 
з числа викладацького складу, то в інших – з числа студентів.

Так, в Положенні про освітнього омбудсмана Вінницького 
національного технічного університету (ВНТУ), затвердженого 
Вченою радою ВНТУ 23 грудня 2019 року, зазначено, що Освітній 
омбудсман з прав студентів Університету є одним із працівни-
ків Університету, на якого покладається виконання завдань 
щодо захисту прав студентів Університету. Омбудсман здійснює 
свою діяльність на громадських засадах. Основними завданнями 
Омбудсмана є: сприяння реалізації єдиної державної політики, 
спрямованої на забезпечення права особи на здобуття якісної 
та доступної освіти; здійснення заходів щодо додержання зако-
нодавства України про освіту; вжиття заходів для забезпечення 
належних умов для рівного доступу до здобуття освіти учас-
никами освітнього процесу Університету; забезпечення реалі-
зації прав, свобод і законних інтересів здобувачів вищої освіти 
Університету; представлення законних інтересів здобувачів вищої 
освіти перед керівництвом Університету; здійснення громад-
ського контролю за діяльністю Університету та його структурних 
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підрозділів у сфері забезпечення реалізації прав, свобод і закон-
них інтересів здобувачів вищої освіти; проведення превентив-
них заходів щодо запобігання порушення прав, свобод і законних 
інтересів студентів; вжиття необхідних заходів у випадку пору-
шення прав, свобод і законних інтересів студентів через звер-
нення до керівництва Університету та його структурних підроз-
ділів. Кожен здобувач вищої освіти Університету, його батьки, 
законні представники, мають безперешкодне право безпосеред-
нього звернення до Омбудсмана (письмово або усно) і отримання 
аргументованої відповіді (письмової або усної) на своє звернення 
в установлені законодавством строки (яким законодавством 
передбачені строки розгляду звернень університетським омбудс-
маном залишається незрозумілим – ремарка наша). Прийнявши 
рішення про обґрунтованість звернення, Омбудсман протягом 
п’яти робочих днів вживає заходів до поновлення та захисту 
порушених прав студента, надає рекомендації керівництву 
Університету щодо вжиття заходів усунення виявлених недоліків 
і порушень 731. І вже зовсім не зрозумілим є пункт 3.9 Положення – 
«керівництво Університету, директори навчально-наукових, нау-
ково-об’єднувальних та інших інститутів, декани факультетів, 
керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні та інші 
працівники зобов’язані інформувати Омбудсмана про грубе пору-
шення студентами норм законодавства, Статуту інших внутріш-
ніх нормативно-правових актів Університету, укладених догово-
рів, з питань, що стосуються повноважень Омбудсмена» 732.

Інша модель «студентського омбудсмана» передбачена 
у «Положенні про Уповноваженого з прав студентів – Студентського 
освітянського омбудсмана Київського національного університету 
будівництва і архітектури» погодженого на засіданні Вченої ради 
та Ради студентського самоврядування КНУБА 16.04.2019 року 733. 

731 Положення про освітнього омбудсмена Вінницького національного техніч-
ного університету. URL: https://vntu.edu.ua/uploads/2020/1054.pdf

732 Там само.
733 Положення про Уповноваженого з прав студентів – Студентського освітян-

ського омбудсмана Київського національного університету будівництва і архітек-
тури. URL: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/16.04.pdf
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Відповідно до цього Положення, омбудсман також є одним із пра-
цівників Університету, на якого покладається виконання завдань 
щодо захисту прав студентів Університету і який також діє на гро-
мадських засадах. На Студентського омбудсмана покладаються 
функції: розгляду усних і письмових звернень студентів з питань 
дотримання їх прав, свобод та законних інтересів під час нав-
чання в Університеті, проживання в студентських гуртожитках 
Університету; консультацій студентів з питань, які відносяться 
до його компетенції; представлення інтересів студентів в органах 
Університету з питань етики тощо 734.

Згідно Положення про студентського омбудсмана 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
затвердженого студентським Сенатом 14 грудня 2018 р. 735, 
омбудсманом є студент (аспірант), на якого покладаються функ-
ції контролю за дотриманням всіма учасниками Університетської 
спільноти прав, свобод та законних інтересів студентів, а також 
сприяння підвищенню ефективності процедур в Університеті, 
і який наділений дорадчими повноваженнями, а також пов-
новаженнями щодо представлення студентів, що навчаються 
в Університеті. При цьому функції студентського омбудсмана 
є аналогічними з тими які були перелічені у попередньому поло-
женні про студентського омбудсмана Київського національного 
університету будівництва і архітектури.

Такі Положення про студентського омбудсмана свідчать про 
несерйозне, формальне ставлення керівництва закладів вищої 
освіти до самої концепції омбудсмана, посада якого створюється 
лише «для галочки» і демонстрації «демократичного поступу» 
навчального закладу.

Повною профанацією «омбудсманівської ідеї», на наш погляд, 
є запровадження в окремих територіальних громадах «дитячих 

734 Положення про Уповноваженого з прав студентів – Студентського освітян-
ського омбудсмана Київського національного університету будівництва і архітек-
тури. URL: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/16.04.pdf

735 Положення про студентського омбудсмана Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого. URL: https://nlu.edu.ua/wp-content/
uploads/2018/B0.pdf
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омбудсманів», причому «дитячих» у повному розумінні цього 
слова. Можна було б поставитись до цього як чергового вихов-
ного заходу з підвищення правової культури і правосвідомості 
молоді, якби не офіційне нормативне закріплення статусу цього 
«омбудсмана» на рівні представницького органу громади та важ-
ливістю і складністю покладених на нього завдань. Так, рішен-
ням Вінницької міської ради № 1823 від 26.09.2014 затверджено 
«Положення «Про Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсма-
нів) у м. Вінниці» 736. Відповідно до цього Положення уповноваже-
ний з прав дітей (дитячий омбудсман) – (надалі Уповноважений) 
є громадським представництвом, діяльність якого направлена 
на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інте-
ресів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запо-
бігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.

Зазначається, що Уповноважений у своїй діяльності керу-
ється Конвенцією ООН про права дитини, Кодексом законів 
про працю України, Конституцією України, Законом України 
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні» від 05.02.1993 р. № 2998-XII, Законом України «Про охо-
рону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, Указом Президента 
України «Про першочергові заходи щодо захисту дітей», іншими 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішен-
нями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
міського голови. Метою запровадження посади Уповноваженого 
є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, 
а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених 
Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, зако-
нами України та міжнародними договорами України.

Основні завдання Уповноваженого: забезпечення захисту 
і поновлення порушених прав дітей в усіх сферах діяльності, 
включаючи виховання, освіту, охорону здоров’я, працю, соціальне 
забезпечення, дозвілля, доступ до інформації та ін.; сприяння 

736 Про затвердження Положень до Статуту територіальної громади 
м. Вінниці. Рішення Вінницької міської ради № 1823 від 26.09.2014. Положення 
«Про Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсманів) у м. Вінниці.  
URL: https://www.vmr.gov.ua/Docs/CityCouncilDecisions/2014/8F.pdf
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реалізації Конвенції ООН про права дитини у м. Вінниці; моні-
торинг стану дотримання прав дітей в місті; вирішення питань, 
що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих 
органах влади; надання конкретної допомоги дітям, права яких 
порушені, шляхом звернення до органів влади та правоохоронних 
органів, відповідно до їх компетенції.

Установлюється, що Уповноважений визначається шляхом 
відкритого конкурсу, учасниками якого можуть бути учні віком 
від 14 до 18 років. Уповноважений має право: вести індивідуаль-
ний прийом дітей, та їх законних представників; розглядати пись-
мові та особисті звернення дітей та підлітків, а також звернення 
їхніх батьків і осіб, що їх замінюють (опікуни, піклувальники), які 
вважають, що їхні права при здійсненні своїх повноважень пору-
шені, права їхніх підопічних порушені діями або бездіяльністю 
будь-яких органів влади, посадових та інших осіб на території 
міста Вінниці та надавати необхідні роз’яснення і консультації; 
звертатись у разі необхідності до компетентних органів з письмо-
вим повідомленням про порушені права дитини з метою усунення 
перешкод для реалізації гарантованих законодавством прав; звер-
татись до виконавчого комітету міської ради, відділів та управ-
лінь, депутатів міської ради з питань, що стосуються захисту прав 
дітей відповідно до повноважень зазначених органів тощо 737.

Схожим є Положення про Уповноважених з прав дітей (дитячих 
омбудсманів) Рахнівсько-Лісової СЗШ І–ІІІ ступенів 738, але тут вже 
мова йде про «шкільного омбудсмана», який функціонує у межах 
школи. Основні завдання Уповноваженого: сприяння реалізації 
Конвенції ООН про права дитини у школі – підвищення поінфор-
мованості дітей та громади села про їхні права, через органи освіти 
та засоби масової інформації; моніторинг стану дотримання прав 

737 Про затвердження Положень до Статуту територіальної громади 
м. Вінниці. Рішення Вінницької міської ради № 1823 від 26.09.2014. Положення 
«Про Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсманів) у м. Вінниці.  
URL: https://www.vmr.gov.ua/Docs/CityCouncilDecisions/2014/8F.pdf

738 Положення про Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсманів) 
Рахнівсько Лісової СЗШ І–ІІІ ступенів. URL: http://rl1.shedu.vn.ua/femida/
ombudsmen.html
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дітей в вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, 
надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шля-
хом звернення до органів влади та правоохоронних органів, від-
повідно до їх компетенції тощо. Тобто в цьому випадку, не зва-
жаючи на серйозність поставлених перед «омбудсманом» задач, 
мова більше йде про реалізацію в загальноосвітньому навчаль-
ному закладі проекту з підвищення громадської і правової освіти 
школярів під умовною назвою «Шкільний омбудсман».

Отже, протягом майже двадцяти останніх років Україна все 
ще знаходиться на початковій стадії формування інституту муні-
ципального омбудсмана і його адаптації до місцевої специфіки, 
соціально-економічних, особливостей і культурно-історичних 
традицій кожної територіальної громади України. Розвиток інсти-
туту муніципального омбудсмана в Україні напряму пов’язаний 
із становленням муніципальної влади та ефективної моделі міс-
цевого самоврядування в Україні, з розвитком громадянського 
суспільства та з розповсюдженням стандартів належного вряду-
вання, що ґрунтується на пріоритеті прав людини. Тобто, тема 
розвитку інституту муніципального омбудсмана змикається 
з темою «олюднення» владних структур, спрямованості роботи 
місцевої адміністрації на рішення проблем конкретних людей, 
жителів територіальної громади, темою, особливо актуальною 
для поставторитарних країн, включаючи й Україну.

Про початкову стадію становлення інституту муніципаль-
ного омбудсмана свідчить відсутність його повсюдного запрова-
дження, слабкість унормування правовими актами територіаль-
них громад, настороженим ставленням і почасти нерозумінням 
ролі і можливостей цього інституту ні громадами, ні місцевими 
владними структурами. Однією з основних причин, на нашу 
думку, є відсутність закріплення на законодавчому рівні права 
територіальних громад створювати посаду муніципального 
омбудсмана та визначення основних принципів його діяль-
ності, передусім, інституціональної, функціональної і фінансової 
незалежності.

Тому вважаємо, що необхідно внести зміни і доповнення 
в профільний Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» 
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в частині визначення можливості територіальних громад вирі-
шувати питання про створення посади муніципального омбудс-
мана. Можливим є також варіант прийняття додатково рамкового 
Закону «Про основні засади діяльності спеціалізованих омбудсма-
нів», де визначити основні елементи правового статусу муніци-
пального омбудсмана. Такий закон, у тому числі в частині щодо 
муніципального омбудсмана, не повинен бути занадто деталізо-
ваний. Територіальна громада повинна мати можливість, з вра-
хуванням своїх географічних і демографічних особливостей, 
фінансової спроможності та культурних традицій, самостійно 
вирішувати процедурні питання діяльності таких омбудсманів.
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ПІСЛЯМОВА

У монографії запропоновано наукові положення, що в сукуп-
ності вирішують важливу наукову проблему в галузі конститу-
ційного та муніципального права щодо конституційно-право-
вого забезпечення організації та діяльності муніципальних 
омбудсманів у сучасному світі. Реалізовані мета і завдання дослі-
дження дають підстави для формулювання таких висновків 
і рекомендацій:

1. У числі актуальних теоретичних та практичних проблем 
конституційного та муніципального права останніх десятиліть 
важливіше значення набуває визначення місця та ролі місцевого 
самоврядування та децентралізованого управління в механізмі 
публічної влади, концептуальне обґрунтування та практична 
реалізація муніципальних прав людини, затвердження збалан-
сованих взаємовідносин центральної влади та територіаль-
них громад, місцевих представницьких та виконавчих структур, 
публічно-владних інститутів та самодіяльних структур громадян-
ського суспільства.

2. Зарубіжний досвід переконливо підтверджує унікальну 
роль та значення місцевого самоврядування у подоланні госпо-
дарсько-економічних, соціально-культурних та, подекуди, полі-
тико-правових проблем суспільства. Послідовна інституціоналі-
зація та конституювання місцевого самоврядування передбачає 
докорінну зміну сутності та змісту політичних, соціальних, еко-
номічних відносин, перетворення людини на активного учас-
ника управлінських процесів на локально-регіональному рівні. 
Муніципальна влада є найбільш наближеною до територіальної 
громади формою публічного владарювання. Вона здатна най-
більш оперативно, усвідомлюючи відповідальність перед тією ж 
громадою, реагувати на її потреби та зацікавлена в наданні 
справді якісних муніципальних послуг в соціальній сфері, на від-
міну від державних органів, які досить часто керуються не соці-
альними інтересами та потребами місцевого населення, а зовсім 
іншими чинниками.

3. Основою реформування місцевого самоврядування 
в Україні, яке визнається одним з найбільш значимих рівнів 
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забезпечення, охорони і захисту прав і свобод людини і громадя-
нина, поступово стає філософія людиноцентризму, яка актуалізує 
гуманістичні і антропологічні тенденції сучасного періоду, за яким 
людина є найвищою суспільною цінністю, здатною до необмеже-
ного розвитку і самовдосконалення, реалізації всіх своїх сутнісних 
сил, здібностей та потенціалу.

4. Особливості муніципального рівня забезпечення та захисту 
прав і свобод людини і громадянина обумовлені характеристи-
ками місцевого самоврядування як недержавного інституту орга-
нізації публічної влади народу. Захист прав людини органами міс-
цевого самоврядування є реалізацією людиною і громадянином 
права на захист з боку інститутів місцевого самоврядування різ-
ної правової природи і використання в зв’язку з цим доступних їм 
правозахисних засобів, у числі яких, як переконливо засвідчує 
зарубіжний досвід, важливе місце займає інститут муніципаль-
ного омбудсмана.

5. Муніципальний омбудсман – це персоніфікований, нефор-
мальний, політично нейтральний, відносно незалежний, обраний 
представницьким або виконавчо-розпорядчим органом місцевого 
самоврядування, позбавлений адміністративно-владних повнова-
жень інститут громадянського суспільства, що здійснює у межах 
своїх повноважень контрольно-наглядову діяльність за дотри-
манням прав і свобод людини місцевими органами влади і управ-
ління, здійснює незалежне розслідування скарг на дії органів 
муніципальної адміністрації та сприяє відновленню порушених 
прав громадян. Цінність інституту полягає в тому, що він не пов’я-
заний із відомчими та корпоративними інтересами і у своїй діяль-
ності керується, передусім, інтересами мешканців – членів тери-
торіальних громад.

6. Світовий досвід вказує, що муніципальні омбудсмани 
за порядком закріплення правового статусу можна поділити на:

– «представницькі» («легіслатурні», «законодавчі») – засно-
вані на основі законодавчого акту і обрані представницьким орга-
ном муніципалітету та підзвітні і підконтрольні даному органу;

– «виконавчі» – призначаються на посаду рішенням глави 
адміністрації, як правило, мером міста; є більш залежними 
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від політичних факторів і не зовсім відповідають основним 
постулатам інституту омбудсмана і, передусім, принципу 
незалежності;

– «незалежні» – можуть призначатися на посаду як представ-
ницьким органом, так і головною посадовою особою територіаль-
ної громади, але не підпорядковуються цим органам;

– «квазіомбудсмани» публічно-правового сектору – викону-
ють обов’язки омбудсмана на громадських засадах, як правило, 
поєднуючи їх із виконанням обов’язків на іншій публічній посаді;

– «квазіомбудсмани» приватно-правового сектору – ство-
рюються приватними компаніями як посадова особа, що діє 
в межах цієї компанії і не залежна від органів публічної місцевої 
адміністрації.

7. Залежно від сфери компетенції муніципальні омбудсмани 
поділяються на омбудсманів:

– загальної компетенції (наприклад, громадські посередники 
Республіки Болгарія, компетенція котрих розповсюджується 
на всі органи публічної адміністрації общини, омбудсмани міст 
Санкт-Петербурга, Москви (Росія), Цюриха (Швейцарія));

– спеціалізовані служби, які в свою чергу, з огляду на специ-
фіку функціональної спеціалізації муніципальних омбудсманів, 
варто поділяти на омбудсманів «широкої компетенції» (напри-
клад, речники прав споживачів Республіки Польща, компетен-
ція котрих поширюється на споживачів адміністративних, кому-
нальних та інших послуг в межах всієї територіальної громади) 
і «вузької» або «обмеженої» компетенції (наприклад, австралій-
ські енергетичні омбудсмани, які функціонують тільки в рамках 
відповідної корпорації).

8. Причинами і обставинами виникнення і розповсюдження 
інституту омбудсмана в країнах Північної Америки є: гнучкість 
та різноманітність систем організації та функціонування орга-
нів місцевого самоврядування; широкі повноваження органів міс-
цевого самоврядування в базових сферах його функціонування; 
децентралізація управління та інституціональний розвиток муні-
ципалітетів, їх певна незалежність від центрального уряду; роз-
виток демократичного середовища територіальної громади; 
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створення системи ефективного громадського контролю, части-
ною якого стали муніципальні омбудсмани.

9. Поширенню ідеї інституту муніципального омбудсмана 
в Європі сприяли: гармонізація європейських стандартів у сфері 
прав людини; демократичний режим та розвинене громадянське 
суспільство; зміцнення верховенства права та забезпечення демо-
кратичних принципів урядування на всіх рівнях; процеси децен-
тралізації, реформування та розширення повноважень місцевого 
самоврядування; розбудова незалежних і самоврядних асоціацій 
та інститутів громадянського суспільства.

10. В європейських країнах юридичне оформлення правового 
статусу муніципальних омбудсманів публічно-правової сфери 
регулювання загальної юрисдикції передбачено базовим націо-
нальним законодавством про місцеве самоврядування. Створення 
спеціалізованих муніципальних омбудсманів публічно-правового 
сектору може бути передбачено базовим законодавством відпо-
відної галузі. Спільним для цих законодавчих актів є передба-
чення лише можливості, а не обов’язку територіальних громад 
запроваджувати посаду муніципального омбудсмана і самостійно 
визначати та закріплювати його правовий статус у відповідних 
муніципальних актах.

11. В США та Канаді право суб’єктів місцевого самоврядування 
на запровадження посади муніципального омбудсмана закріплю-
ється у законодавстві штатів та, відповідно, провінцій. Традиційно 
конкретизує порядок організації та діяльності муніципального 
омбудсмана нормативний акт, прийнятий відповідним органом 
представницької влади того чи іншого муніципалітету. Це може 
бути або нормативний акт, який спеціально приймається для 
регулювання служби омбудсмана, або норми про визначення 
правового статусу муніципального омбудсмана прописуються 
у локальному законодавчому акті загального характеру, напри-
клад, у статуті міста.

12. Квазіомбудсмани приватно-правової сфери регулю-
вання створюються виключно за ініціативи керівництва при-
ватних компаній, організацій, навчальних закладів тощо, тому 
їх права і обов’язки, сфера компетенції та порядок врегулювання 



О. В. Батанов, Л. В. Голяк

334

конфліктів визначається або у розпорядженнях, якими омбудс-
мани призначаються на посаду, або у кодексах поведінки компанії.

13. Визначальним для інституту омбудсмана є принцип 
незалежності. Виділяють три основні складові незалежності 
омбудсмана: інституційну (організаційну), функціональну і пер-
сональну. Інституційна незалежність передбачає високе норма-
тивне закріплення інституту омбудсмана і його відокремлене 
положення щодо публічно-самоврядних органів місцевої влади. 
Функціональна незалежність полягає: в неприпустимості втру-
чання в діяльність омбудсмана; у фінансовій та матеріально-тех-
нічній забезпеченості його діяльності. Персональна незалежність 
омбудсмана характеризується порядком та умовами його призна-
чення на посаду та звільненням від неї, строком діяльності, опла-
тою праці, а також забезпечується системою імунітетів і гарантій.

14. Принципи діяльності муніципальних омбудсманів можна 
представити у вигляді наступних груп:

– загальні принципи правозахисної діяльності омбудсмана: 
гуманізму; демократизму; соціальної справедливості; верхо-
венства права; законності; рівноправності; гласності; професіо-
налізму та компетентності; відкритості, гласності та публічності, 
правової просвіти;

– професійні моральні принципи: доброчесності, нейтра-
літету, неупередженості, об’єктивності, відкритості і доступно-
сті, конфіденційності, справедливості, неформальності, рівності 
і недискримінації. Етичні принципи діяльності омбудсмана поєд-
нують етичну аксіологію (визнання людини та її прав найвищою 
цінністю), соціологію моралі (формування моральних уявлень 
в різних сферах життя, моральні аспекти соціалізації особистості) 
з юридичною деонтологією (професійна етика юриста);

– принципи незалежності: інституціональної незалежності 
(сприятливі правові та адміністративні правила діяльності; відо-
кремлене положення від органів влади і управління; субсидіар-
ності і інтерактивності (взаємодії); функціональної незалежності 
(неприпустимість втручання в діяльність омбудсмана, фінан-
сова та матеріально-технічна забезпеченість); персональної 
незалежності (загальні критерії для вибору; прозора процедура 
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призначення і звільнення з посади; гарантії недоторканності 
та соціального забезпечення); відносної незалежності (для квазі-
омбудсманів як публічного так і приватного сектору).

15. Функції муніципального омбудсмана – це адаптована 
до актуальних тенденцій розвитку територіальної громади нор-
мативно визначена та організаційно забезпечена система вза-
ємопов’язаних і взаємодоповнюючих напрямків та видів діяль-
ності муніципального омбудсмана, яка відображає його сутність 
та соціальне призначення.

Традиційно муніципальним омбудсманам властиві наступні 
функції: нагляд за діяльністю місцевої адміністрації з точки зору 
дотримання прав людини; правова, організаційна, консульта-
тивна допомога мешканцям – членам територіальних громад; 
сприяння поновленню порушених органами місцевої адмініст-
рації прав і свобод людини та громадянина; сприяння у попе-
редженні і вирішенні конфліктів між членами територіальної 
громади та органами місцевого самоврядування шляхом медіа-
ції; участь в підготовці рішень органів муніципальної влади, які 
зачіпають інтереси місцевого населення; підготовка щорічних 
доповідей про стан дотримання прав і законних інтересів гро-
мадян на території відповідної громади; підготовка аналітичних 
матеріалів по окремим аспектам організації та діяльності місце-
вого самоврядування з метою підвищення ефективності надання 
адміністративних та інших муніципальних послуг в аспекті 
дотримання прав і законних інтересів громадян; інформування 
й правова просвіта громадян, підвищення їх правової культури 
та правосвідомості.

16. Основними функціями приватноправових омбудсманів є: 
медіаторська – оперативне та неформалізоване врегулювання 
внутрішніх конфліктів між працівниками та управлінським пер-
соналом організації, в організаційну структуру якої вбудована 
служба омбудсмана, зовнішніх спорів, що виникають за участю 
споживачів та інших клієнтів; аналітична – моніторинг за дотри-
манням правил поведінки в організації та виявлення системних 
проблем під час розгляду скарг і вирішення спорів, сприяння 
усуненню порушень та попередженню виникнення аналогічних 
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спорів в подальшому; консультативно-інформаційна функція – 
надання консультацій щодо способів вирішення конфліктних 
ситуацій чи спору, сприяння в удосконаленні політики компанії 
і приведення її у відповідність до стандартів «належного управ-
ління», допомога у розробці кодексів ділової етики та правил 
поведінки в компанії.

17. Характерними ознаками становлення інституту муні-
ципального омбудсмана в Україні є: відсутність його повсюд-
ного запровадження; слабкість і формальний підхід до унорму-
вання правовими актами територіальних громад; насторожене 
ставлення і нерозуміння ролі і можливостей цього інституту 
жителями – членами територіальних громад та місцевими пуб-
лічно-владними структурами. Однією з основних причин цього 
є відсутність закріплення на законодавчому рівні можливості 
територіальних громад створювати посаду муніципального 
омбудсмана та визначення основних принципів його діяль-
ності, передусім, інституціональної, функціональної і фінансової 
незалежності.

У зв’язку з цим, пропонується внести зміни і доповнення 
в профільний Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» 
в частині визначення можливості територіальних громад вирі-
шувати питання про створення посади муніципального омбудс-
мана; прийняти додатково рамковий Закон «Про основні засади 
діяльності спеціалізованого омбудсмана», де визначити основні 
елементи його правового статусу муніципального омбудсмана 
з наданням права територіальним громадам, з врахуванням своїх 
географічних і демографічних особливостей, фінансової спро-
можності та культурних традицій, самостійно обирати модель 
муніципального омбудсмана та вирішувати процедурні питання 
його обрання; внести обумовлені цим зміни до законодавства про 
службу в органах місцевого самоврядування тощо.

18. Компаративний аналіз зарубіжного досвіду доводить, 
що світова практика правозахисної діяльності послідовно руха-
ється шляхом локалізації та муніципалізації інституту омбудс-
мана. Це робиться для того, щоб даний інститут мав можливість 
в повну силу, миттєво реалізувати свої контрольно-наглядові 
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функції у випадку порушення прав людини, у тому числі й у першу 
чергу в рамках територіальних громад як первинних суб’єктів міс-
цевого самоврядування.

Запровадження інституту муніципальних омбудсманів доз-
воляє ліквідувати існуючі прогалини у сфері функціонування 
механізмів захисту прав людини, є важливим кроком у розвитку 
демократичних процесів, спрямованих на зміцнення системи міс-
цевого самоврядування, захист особи – члена територіальної гро-
мади, посилення гарантій реалізації муніципальних прав людини, 
сприяє покращенню управління територіями та гуманізації від-
носин «особа – орган місцевого самоврядування – держава», що, 
з одного боку, безумовно має позитивний вплив на ефективне 
здійснення функцій місцевого самоврядування, а, по-друге, 
не лише доповнює існуючу систему гарантій прав громадян, але 
й є новим органом, який забезпечує жителям – членам територі-
альних громад альтернативний правозахисний канал у випадках 
порушення або обмеження їх прав.
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