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Стаття присвячена взаємовідносинам між органами місцевого са/
моврядування та суб'єктами рекламної діяльності. Розглядається пи/
тання взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами та
питання саморегулювання рекламної діяльності.
The article is devoted to the mutual relations between the organs of
local self/government and subjects of publicity activity. The question of
co/operation of administrator with local razreshytel'nyy organs and
question of self/regulation of publicity activity is examined.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою умовою розвитку ук
раїнської держави як цілісної демок
ратичної, економічно потужної дер
жави в умовах переходу до нових
суспільних відносин особливої ваги
набувають нові підходи досліджен
ня інституту місцевого самовряду
вання.
Одним із головних завдань орга
нів державної влади й місцевого са
моврядування, всього суспільства в
цілому, кожної людини і громадяни
на повинно бути забезпечення ста
новлення конституційної держави в
Україні. Основним обов'язком дер
жави повинно бути підвищення пра
восвідомості громадян, їх правової
підготовки, політичної активності,
утвердження у народу віри в держав
ну владу, яку він створив і яку має
підтримувати в усіх діях.
В Конституції України визначе
но конкретні форми здійснення вла
ди народу: безпосереднє волевияв
лення і через органи державної вла
ди та органи місцевого самовряду
вання [1, ст. 5].
Особливого значення набуває
налагоджений механізм взаємодії
між органами місцевого самовряду
вання, адміністраторами та суб'єкта
ми рекламної діяльності, який пови
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нен забезпечити та підвищити ефек
тивність їхнього співіснування.
НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА ТА
ПУБЛІКАЦІЇ
У вітчизняній та зарубіжній літе
ратурі до теперішнього часу немає
єдиної точки зору щодо визначення
місцевого самоврядування. Існують
різні підходи дослідження місцево
го самоврядування, перспективи
його становлення та розвитку. У
своєму дослідженні ми звертаємось
до наукових розробок вчених: Ниж
ник Н.Р., Борденюка В.І., Пархомен
ко В.В., І.П. Бутко, В.М. Кампо, Г.А.
Цветкова та інших науковців, які
зробили визначний внесок у розви
ток місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування знахо
диться на стадії реформування.
Європейська хартія місцевого
самоврядування в ст. 3 зазначає, що
місцеве самоврядування означає
право і спроможність місцевих влад
в межах закону здійснювати регулю
вання і управління суттєвою части
ною державних справ, під їх власну
відповідальність та в інтересах місце
вого населення [2 с. 72].
Базовим законом, що регламен
тує здійснення місцевого самовряду
вання є Закон України "Про місцеве

самоврядування" від 21 травня 1997
року, згідно з яким місцеве самовря
дування в Україні — це гарантоване
державою право та реальна
здатність територіальної громади —
жителів села чи добровільного об'єд
нання у сільську громаду жителів
кількох сіл, селища, міста — само
стійно або під відповідальність
органів та посадових осіб місцевого
самоврядування вирішувати питання
місцевого значення в межах Консти
туції і законів України [3].
В науковій літературі є різні по
гляди щодо місцевого самоврядуван
ня.
Російський вчений Г.А. Цветко
ва розглядає місцеве самоврядуван
ня як спосіб організації та здійснен
ня населенням влади на місцях, яка
забезпечує самостійне рішення гро
мадянами місцевих життєво важли
вих питань з урахуванням історичних
й інших місцевих звичаїв і традицій.
Це значить, що населення і сформо
вані їм представницькі і виконавчі
органи влади беруть на себе відпові
дальність за реалізацію місцевих
проблем [4].
В.В. Пархоменко вважає, що
місцеве самоврядування є забезпече
ною у правовому і матеріальному ро
зумінні функцією територіальних
громад (або органів місцевого само
врядування ( як у Хартії) здійснюва
ти регулювання й управління суттє
вою частиною громадських справ на
свою відповідальність та в інтересах
місцевого населення [5 с. 36].
На думку В.М. Кампо, місцеве са
моврядування є одним з головних
елементів розвитку демократичного
конституційного ладу. За своєю при
родою воно виступає як специфічна
форма реалізації публічної влади,
відмінної від державної. Воно втілює
місцеві інтереси територіальних гро
мад, тоді як держава — загально
національні інтереси, а політичні
партії чи громадські організації —
політичні, соціальні, культурні та
інші інтереси своїх членів [6 с. 4].
О.Б. Батанов бачить місцеве са
моврядування як систему організації
діяльності місцевих жителів на
відповідній території, що являє со
бою сукупність різноманітних орга
нів й інститутів. Ця сукупність фун
кціонує як єдиний цілісний механізм,
центральною, провідною ланкою
якого є територіальна громада [7 с.
64].
В.І. Борденюк зазначає, що само
врядування (самоуправління) є за
гально соціологічною категорією,
яка може застосовуватися для ха
рактеристики будьяких проявів
свідомого, цілеспрямованого само
регулювання, об'єктивно притаман
ного будьякому суспільству —
складній самокерованій системі,
здатній до саморозвитку та само
вдосконалення [8 с. 19]. Місцеве са
моврядування здійснюється, як
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правило, на основі соціальних (пра
вових) норм, встановлених не тери
торіальними громадами та їх органа
ми, а державою, що дає підставу ха
рактеризувати явище місцевого са
моврядування як процес управління
[8 с. 61].
Аналіз точок зору науковців та
практики показує, що на органи
місцевого самоврядування покладе
но відповідальність за соціально
економічний розвиток територіаль
них громад сіл, селищ, міст, а відтак
— за добробут їхніх мешканців.
Тому його розбудова має якнай
швидше стати одним із пріоритетів
державної регіональної політики [9].
МЕТА СТАТТІ
Розглянути взаємовідносини між
органами місцевого самоврядування
та суб'єктами рекламної діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Як зазначають Е. Аніміца, А.
Тертишний, для реалізації питань
місцевого значення необхідні три
умови:
1. Органи місцевого самовряду
вання повинні володіти в рамках за
конів повною свободою дій при здій
сненні своєї діяльності з будьяких
питань, які не виключені з їх компе
тенції або добровільно ними не пе
редані іншому органу влади.
2. Органи місцевого самовряду
вання повинні мати фінансові і мате
ріальні кошти для вирішення питань,
що входять до їх компетенції.
3. Контроль за діяльністю орга
нів місцевого самоврядування з боку
державних структур, державних ад
міністративних органів повинен бути
строго обмежений [10].
На сьогоднішній день залишаєть
ся актуальним питання взаємовідно
сини між органами місцевого само
врядування та суб'єктами зовнішньої
реклами. Зовнішньорекламна діяль
ність постійно змінюється, розви
вається та має великий потенціал.
Вона пізнає свої можливості і розши
рює обрії, формує свою мову, бере
участь у створенні сучасного інфор
маційного і культурного простору.
Зовнішня реклама, згідно з дію
чим законодавством, регулюється
Законом України від 03.07.1996 року
та Постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.2003 року № 2067
"Про затвердження Типових правил
розміщення зовнішньої реклами"
(надалі — Типові правила). Розмі
щення зовнішньої реклами у населе
них пунктах відноситься до прерога
тиви органів місцевого самовряду
вання. На основі Типових правил
Кабінету Міністрів України вико
навчі органи сільських, селищних та
міських рад ухвалюють порядки роз
міщення зовнішньої реклами, у яких
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прописують місцеві особливості роз
міщення зовнішньої реклами. А саме
в цих правилах прописано:
— порядок розміщення зовніш
ньої реклами;
— подача заяви на одержання
дозволу на розміщення зовнішньої
реклами;
— отримання дозволів на розмі
щення зовнішньої реклами;
— правила та обмеження щодо
розміщення зовнішньої реклами, що
пов'язано з урахуванням місцевої
містобудівної ситуації та естетичним
вимогам.
Виконавчі органи сільських, се
лищних та міських рад при цьому
відіграють роль дозвільних органів,
які на підставі законодавчих норм
видають або вмотивовано відмовля
ють у видачі дозволів на розміщення
зовнішньої реклами. Однак в процесі
видачі дозволів на розміщення зов
нішньої реклами ніхто не може втру
чатися у форму та зміст зовнішньої
реклами. Таким чином, суворо забо
ронено відмовляти у видачі дозволів
на розміщення зовнішньої реклами з
огляду на форму та зміст зовнішньої
реклами або вимагати задля отри
мання такого дозволу зміни форми
та змісту зовнішньої реклами [11].
В Законі України "Про дозвіль
ну систему у сфері господарської
діяльності" в ст. 4 п.3 передбачаєть
ся, що видача документів дозвільно
го характеру місцевими дозвільними
органами здійснюється за принци
пом організаційної єдності, що пе
редбачає наявність адміністратора
[12].
Адміністратор — посадова осо
ба міської ради, районної та район
ної у містах Києві і Севастополі дер
жавних адміністрацій, яка організо
вує видачу суб'єкту господарювання
документів дозвільного характеру та
забезпечує взаємодію місцевих доз
вільних органів щодо видачі доку
ментів дозвільного характеру. Адм
іністратор діє в межах наявного
штатного розкладу виконавчого
органу відповідної міської ради та
районної, районної у містах Києві і
Севастополі державної адміністрації
шляхом покладання на певну поса
дову особу виконавчого органу
відповідної міської ради, районної,
районної у містах Києві і Севасто
полі державної адміністрації повно
важень адміністратора або шляхом
уведення додаткової штатної оди
ниці. Основними завданнями адміні
стратора є: надання суб'єкту госпо
дарювання вичерпної інформації
щодо вимог та порядку одержання
документа дозвільного характеру;
прийняття від суб'єкта господарю
вання документів, необхідних для
одержання документів дозвільного
характеру, їх реєстрація та подання
документів (їх копій) відповідним

місцевим дозвільним органам; забез
печення взаємодії місцевих дозвіль
них органів та документообігу; кон
троль за додержанням посадовими
особами місцевих дозвільних органів
строків розгляду та видачі доку
ментів дозвільного характеру [13].
Можна цілком погодитись з А.В.
Дашкевичем, що "досягненням 2006
року стало запровадження посади
адміністратора, який організовує
видачу дозвільних документів. Зав
данням на 2007 рік є підвищення його
статусу, адже поки що рівень відпо
відальності та складності роботи ад
міністратора не відповідає рівню по
сади. Пов'язані з цим кадрові про
блеми спричинюють труднощі, від
яких потерпають підприємці" [14].
На думку автора, для більш
чіткого забезпечення професійної
діяльності адміністраторів доцільно
створення за рахунок державного
(або місцевого) бюджету Центру
підготовки і стажування адміністра
торів в провідному вузі, який спе
ціалізується на підготовці таких
фахівців з видачею сертифіката дер
жавного зразка, що сприятиме
підвищенню їхнього статусу.
На жаль, впровадження Закону
України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності" на
даний час не досить забезпечено. На
Всеукраїнському форумі "Влада і
бізнеспартнери" Президент Украї
ни В. Ющенко зазначив, "На мій по
гляд, до сьогодні не забезпечено
жодного серйозного виконання цьо
го закону". Він також висловив дум
ку, що дозвільні органи самі спону
кають суб'єктів господарювання от
римувати дозволи альтернативними
шляхами, в обхід дозвільних центрів.
"При цьому така поведінка терито
ріальних осередків заохочується цен
тральними апаратами органів влади",
— переконаний В. Ющенко. У ре
зультаті, відзначив він, сьогодні ре
ально працює лише близько 20% доз
вільних центрів. "Це колосальний
клопіт для організації бізнесу", —
підкреслив В. Ющенко. "Завдання
уряду і місцевих органів влади —
зробити все можливе для реформу
вання дозвільної системи в контексті
закону" [15].
Питання отримання дозволів на
розміщення зовнішньої реклами за
лишається актуальним. Непро
зорість та складність процедур ви
дачі дозволів на розміщення зовніш
ньої реклами вимагає пошуку нових
підходів. На нашу думку, розробка
єдиних регламентів видачі доку
ментів дозвільного характеру на роз
міщення зовнішньої реклами для всіх
регіонів дозволить усунути зловжи
вання службовим становищем як по
садовими особами дозвільних орга
нів, так і адміністраторами.
Узгодження дій місцевих органів
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виконавчої влади та органів місцево
го самоврядування, громадських об'єд
нань рекламістів та інших установ і
організацій по забезпеченню спри
ятливих умов для одержання доку
ментів дозвільного характеру спри
ятиме підвищення їхньої якості й
ефективності.
Актуальним залишається питан
ня саморегулювання рекламної
діяльності. На загальнодержавному
рівні функціонують громадські (про
фесійні) об'єднання рекламістів:
Асоціація зовнішньої реклами Ук
раїни, Спілка підприємств зовніш
ньої реклами, Всеукраїнська реклам
на коаліція, Спілка рекламістів Ук
раїни, які займаються відстоюван
ням інтересів операторів зовнішньої
реклами; удосконаленням правового
регулювання відносин, пов'язаних з
розміщенням зовнішньої реклами,
сприяють поліпшенню іміджу рекла
ми; організовують та проводять се
мінари, конференції та ін.
Автору найбільш імпонує досвід
саморегулювання, що існує в Аме
риці.
В Америці інститут саморегулю
вання органічно розвивався всю істо
рію існування рекламної практики і
виконує в цій країні велику частку
регулятивних функцій. Недержавні
регулюючі органи в цій країні мають
детально розроблену структуру
норм, яка серйозно сприймається
всіма діловими колами через високий
авторитет управляючих організацій.
Вони мають розвинену систему на
гляду за всією рекламою, що з'яв
ляється, і, окрім цього, немало зу
силь прикладають у напрямі кон
сультаційної діяльності компаній на
предмет створювання нових звер
нень. Всі ці елементи і, крім того,
існування дієвих важелів дії на по
рушників роблять даний інститут в
Америці гранично ефективним. На
прикладі практики цієї країни по
мітна важливість дотримання декіль
кох необхідних умов для розвитку і
результативного функціонування
саморегулювання. Ось ці основні
умови:
— розробка певних етичних
стандартів;
— доведення цих стандартів до
зведення ділових кіл і сприйняття їх
цими кругами;
— консультаційна допомога
компаніям, яка дозволить попереди
ти порушення стандарту по незнан
ню;
— розвинена система моніто
рингу;
— важелі дії на порушників.
Відсутність або недостатня роз
виненість хоча б одного з цих еле
ментів різко скорочує ефективність
системи саморегулювання [16 с. 59—
60].
На наш погляд, органи саморегу
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лювання повинні бути як окремий
елемент правового впливу на ринок
реклами. Розглядати їх доцільно як
доповнення до державного контро
лю. Створення нових взаємовідносин
між органами державної влади та
органами саморегулювання дозво
лить працювати на рівних, справед
ливих та конкурентних умовах.
Важливими чинниками розвит
ку зовнішньорекламної діяльності,
на думку автора, є перехід на якіс
но новий рівень співпраці між дер
жавою та суб'єктами рекламної
діяльності. З врахуванням вищезаз
наченого можна зробити такі вис
новки:
1. Підвищити ефективність діяль
ності органів місцевого самовряду
вання.
2. Забезпечити контроль дозвіль
них органів, адміністраторів за до
триманням вимог законодавства з
питань видачі документів дозвільно
го характеру.
3. Забезпечити підготовку, пере
підготовку та стажування адмініст
раторів в провідному вузі, який спе
ціалізується на підготовці таких
фахівців та підвищення їхнього
(професійного) статусу.
4. Подолання адміністративних
бар'єрів на шляху становлення та
розвитку дозвільної системи Украї
ни за рахунок ефективної роботи
"Єдиного вікна"
5. Органам місцевого самовряду
вання налагодити внутрішньоорга
нізаційні процеси видачі документів
дозвільного характеру, скоротивши
процедуру надання дозволів на роз
міщення зовнішньої реклами.
6. Для стабільних взаємовідно
син між органами місцевого само
врядування та органами саморегу
лювання держава повинна сприя
ти формуванню органів саморегу
лювання, передб ачити в законі
права саморегулювання в сфері
реклами.
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