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Исследуются проблемы развития местного самоуправления и политической системы, а также 
необходимость научно-теоретического осмысления взаимосвязи между ними. 
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МУНІЦИПАЛІЗМ У СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ СУЧАСНОГО 
МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Одним з найбільш примітних явищ у становленні та розвитку демократич-
ної державності в Україні є відродження місцевого самоврядування як прин-
ципово нової системи організації публічної влади на місцях та на цій основі — 
формування муніципального права не лише як галузі права, а і як самостійної 
сфери наукового знання. В основі її формування знаходяться об'єктивні полі-
тичні, соціально-економічні, духовні, психологічні та інші передумови та за-
кономірності виникнення, становлення та розвитку вітчизняного муніципаліз-
му, проблеми організації та функціонування муніципальної влади та інші чин-
ники, які пов'язані насамперед з наявністю самостійного для муніципального 
законодавства предмета правового регулювання як особливої сфери суспільних 
відносин, які виникають на базі тієї системи самоорганізації людей, яка ви-
знається та функціонує за місцем їх проживання. 

Безумовно, поняття науки муніципального права та її характеристики оп-
тимально розкриваються із врахуванням тісних взаємозв'язків та залежнос-
тей, які існують між такими категоріями, як «галузь муніципального права» 
та «наука муніципального права». Однак такі залежності не є жорсткими: між 
галуззю та наукою муніципального права є істотні відмінності, які стосуються 
не лише їх предмета, джерел, але й самої історії становлення галузі, з одного 
боку, та науки муніципального права — з іншого. Якщо муніципальне право 
як галузь права є новим самостійним правовим утворення у системі права 
України, то однойменна наука має значно більш глибокі історичні коріння, 
які пов'язані зі становленням та розвитком ідейних засад класичного муніци-
палізму, теоретичних концепцій про походження місцевого самоврядування та 
муніципальної влади в Україні та зарубіжних країнах. 
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Незважаючи на це, для кожної науки приходить час осмислення накопиче-
ного знання як результату теоретичного засвоєння нею свого предмета, який 
набуває риси системності. По суті, мова йде про пізнання наукою самої себе, 
що є умовою її подальшого розвитку та утвердження реальної соціальної 
цінності. Думається, що прийшов такий час і для науки муніципального пра-
ва, концептуальним орієнтиром для якої мають стати ідейні засади класично-
го муніципалізму. 

Категорія «муніципалізм», незважаючи на те, що у сучасній Україні нако-
пичений вагомий масив спеціалізованих досліджень щодо окремих аспектів 
муніципального права та процесу, проблем організації та діяльності місцевого 
самоврядування, є відносно новою для сучасної муніципально-правової науки. 
Поряд з такими поняттями, як «муніципальна влада», «муніципальні права 
особи», «муніципальний лад», «муніципальний процес», «муніципальний ре-
жим», категорія «муніципалізм» використовується у наукових працях вкрай 
рідко та, як правило, без будь-яких змістовних пояснень та причин такого 
оперування. 

Одним з чинників тому є те, що наука муніципального права знаходиться 
тільки у стадії свого становлення, а на її основі доволі повільно формується 
нова навчальна дисципліна, яка має своїм предметом вивчення питання орга-
нізації і здійснення місцевого самоврядування, суспільних відносин, що вини-
кають на місцевому рівні. Тому муніципальне знання, побудоване на принци-
пах класичного муніципалізму, лише складається. В стадії формування знахо-
диться вітчизняна теорія та методологія самоврядування, муніципальнознав-
чий категоріально-понятійний апарат. 

Водночас не викликає сумнівів, що вже сьогодні має відбутися своєрідна 
«санація» наукової мови. Очищення її від неясностей та подвійного тлумачен-
ня об'єктивно повинно розглядатися як передумова у дослідженні важливих 
наукових проблем. Дослідники актуальних проблем конституційного та муні-
ципального будівництва і права мають переконатися, що аналіз понять не об-
межується суто «терапевтичними» цілями. Досліджуючи важливі муніципально-
правові категорії та способи їх використання, вчений-муніципаліст тим самим 
концептуалізує муніципально-правову реальність. Значною мірою цьому спри-
ятиме формування сучасного категоріально-понятійного апарату муніципаль-
ного права, в якому поняття «муніципалізм» має стати одним з системоутво-
рючих. 

На наш погляд, сутність та зміст класичного муніципалізму необхідно роз-
глядати та розуміти з різних позицій: 

— аксіологічної, яка розкриває ціннісний потенціал феномена муніципа-
лізму як політико-правової ідеології, що являє собою систему ідеалів та ідей 
про фундаментальні цінності муніципальної демократії та прав людини (їх 
генезис, систему, форми вираження, методи та ступінь реалізації і захисту) та 
генетично пов'язана з феноменом муніципальної влади, в основі якої знахо-
диться симбіоз муніципально-правової теорії та практики. Так, наприклад, 
свобода, солідарність, рівність, моральність, альтруїзм, самоорганізація, само-
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дисципліна, самовідповідальність, субсидіарність є сенсоутворюючими ціннос-
тями демократії, прав людини та сучасного муніципалізму. Саме у цьому сенсі 
варто сприймати концептуальне установлення, закріплене у преамбулі Євро-
пейської хартії про місцеве самоврядування: «органи місцевого самоврядуван-
ня є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму». Допоки 
у кожній територіальній громаді відповідні цінності та принципи не знайдуть 
свого усебічного втілення, місцеве самоврядування залишатиметься лише при-
вабливою демократичною декларацією. Ціннісні характеристики змушують 
звернути увагу і на цивілізаційно-історичний контекст розвитку місцевого са-
моврядування. Без цього важко зрозуміти сучасну модель організації місцево-
го самоврядування, відповісти на питання про причини уособлення у суспільстві 
місцевого самоврядування як виду публічної влади, розглянути еволюцію тих 
чи інших форм залежності між політико-правовою моделлю місцевого само-
врядування та детермінуючими її соціально-економічними, духовно-культур-
ними, цивілізаційними чинниками; 

— гносеологічної (епістемологічної), що дає знання про процеси визнан-
ня, становлення та перманентного розвитку муніципалізму, місцевого само-
врядування та інститутів локальної демократії в окремих європейських дер-
жавах, на Європейському континенті в цілому та загальноцивілізаційне зна-
чення з точки зору формування українського, європейського та світового кон-
ституціоналізму, процесів демократизації глобалізації та європейської міждер-
жавної інтеграції. У цьому аспекті і варто розуміти зафіксований у преамбулі 
Європейської хартії про місцеве самоврядування мотив її прийняття: «охорона 
і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим 
внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децентралізації вла-
ди». Особливістю місцевого самоврядування та муніципальної демократії як 
відкритої та самостійної системи, яка породжена громадянським суспільством 
та пов'язана з його політичною системою мережею безкінечних прямих та зво-
ротних зв'язків, є циклічно-хвильовий характер її існування та розвитку. Місце-
ве самоврядування є органічною частиною оточуючого середовища та втілює у 
собі всю його багатогранність. Його еволюція — це тривалий, розтягнутий у 
часі та просторі процес, який складається із сукупності історичних етапів, 
критеріями виділення яких, як правило, є різкі, переломні моменти у розвит-
ку суспільства і держави, демократії та владних інститутів, які були викли-
кані сукупністю загально цивілізаційних, державних та регіональних, 
внутрішніх та зовнішніх, політичних, економічних, соціальних, культурних, 
екологічних та інших тенденцій і процесів, які детермінують можливість ви-
никнення, визнання та розвитку місцевого самоврядування у конкретній 
державі; 

— онтологічної, що концептуалізує феномен муніципалізму як особливу 
форму існування суспільної свідомості та механізму втілення у буття людини 
ідеалів муніципальної демократії та ідей високого авторитету людської особи-
стості, поваги до її гідності, прав та свобод, а саме — муніципальної свідо-
мості, побудованої на свідомій переконаності у необхідності, корисності, функ-



175 Актуальні проблеми держави і права 

ціонально-телеологічній цінності інститутів муніципальної влади та правових 
норм, на основі яких вони визнаються державою та моделюють можливості 
досягнення соціальної справедливості, захисту різнопланових інтересів люди-
ни за місцем проживання за допомогою дій та кроків влади, заснованих на 
нормах природного права та правового закону. Означений аспект є одним з 
ключових як у процесі формування сучасного муніципалізму в Україні в ціло-
му, так і в плані розвитку муніципальної влади зокрема. Адже найголовнішою 
передумовою зрушень у справі муніципалізації місцевої влади має бути форму-
вання муніципального мислення суспільства, розвиток масової культури само-
врядування, витребуваність у народі самого муніципального принципу; 

— вітальної, яка фіксує такі детермінанти та телеологічні орієнтири існу-
вання муніципалізму та локальної демократії, які мають життєутворююче зна-
чення. Саме місцеве самоврядування оптимально фіксує у собі як елементарні 
проблеми людської життєдіяльності, так і політичні, економічні, духовно-мо-
ральні цінності та соціальні досягнення людства у будь-якій галузі суспільно-
го розвитку. В силу цього, відносно невеликі територіальні розміри територі-
альних громад, локальність діяльності їх органів, здебільшого безпосередній 
характер взаємовідносин жителів між собою та з органами місцевого самовря-
дування, природний характер проблем життєдіяльності — усе це в цілому обу-
мовлює особливу муніципальну соціальність. Адже народження людини, її 
здоров'я, дорослішання, навчання, працевлаштування, шлюб та сім'я, старін-
ня, смерть — у рамках цих життєвих циклів в основному замикається життє-
діяльність місцевого співтовариства; 

— праксеологічної, яка дає знання про сучасний муніципалізм як практи-
ку організації та функціонування муніципальної влади та реалізації прав лю-
дини у сфері місцевого самоврядування, яка склалася під впливом загально-
визнаних ідей та принципів муніципальної демократії. У даний час найбільш 
актуальним завданням місцевої влади стає не тільки реалізація нею своїх са-
моврядних функцій та повноважень, а й утворення та послідовна реалізація 
різноманітних організаційно-правових форм, способів, засобів, напрямів без-
посередньої публічно-самоврядної діяльності, які б сприяли якомога більш пов-
ному включенню населення у процес вирішення місцевих проблем, стимулю-
ванню інтересу й ініціативи до самоорганізації. Саме ця обставина формує як 
практичне значення ефективної, побудованої на європейських стандартах муні-
ципальної демократії, організації та діяльності муніципальної влади, так і 
науково-дослідницький інтерес до вказаної проблематики, враховуючи коло-
сальний соціальний запит на методологічно осмислену інформацію, яка б ви-
світлювала багатогранні аспекти публічно владної діяльності місцевого само-
врядування; 

— функціональної, яка передбачає відображення ролі і значення місцевого 
самоврядування як динамічної системи та цілеспрямованої діяльності, через 
яку, власне кажучи, виражається сутність муніципальної влади та практична 
підвалина сучасного муніципалізму. Так, держави — члени Ради Європи, які 
підписали Європейську хартію про місцеве самоврядування, виходили з того, 
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що «існування органів місцевого самоврядування, наділених реальними функ-
ціями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління» 
(преамбула Європейської хартії про місцеве самоврядування). Йдеться як про 
діяльність окремих елементів, які становлять механізм місцевого самовряду-
вання (органи та посадові особи місцевого самоврядування, територія, норма-
тивно-правові акти, комунальна власність тощо), так і цілеспрямовану діяльність 
всієї соціально-політичної системи суспільства та демократичної державності 
у цілому, яка зводиться до вирішення важливіших завдань та досягнення гло-
бальних цілей, які виникають у даний історичний період перед суспільством 
та державою у цілому. Це дозволяє більш глибоко осмислити тривалий істо-
ричний процес виникнення, розвитку, зміни, організації, модернізації різних 
моделей, типів, видів муніципальних систем та форм здійснення місцевого 
самоврядування, тобто процес формування та еволюції муніципалізму та муні-
ципальної влади як іманентної ознаки соціально-правової державності. Понят-
тя муніципалізму якраз і характеризує наявність демократичної організації 
суспільства, різні етапи, які це суспільство проходить у своєму історичному 
бутті, та найголовніше — різні функції, які виконує місцеве самоврядування; 

— організаційної, що дає інформацію про інституціональні особливості су-
часного муніципалізму у контексті виникнення, формування та розвитку та 
системні якості суб'єктів та організаційних структур місцевого самоврядуван-
ня. Адже, незважаючи на своє конституційне закріплення з позиції суб'єктно-
го складу, за своєю сутністю система місцевого самоврядування є цілісною 
природною системою, що самоорганізується. Багатогранні прояви муніципаль-
ної влади, розвиток соціальних, психологічних, моральних цінностей, норм та 
інститутів усередині територіальної громади — це ті дані, які держава при 
всьому бажанні не може утворити. Вона лише визнає, створює (у тому числі й 
організаційні) умови для їх перспективного розвитку. Розуміння того, що те-
риторіальна громада, будь-то великого мегаполісу або невеликого провінціаль-
ного міста, села або селища є, власно кажучи, самоорганізованою системою, 
життя якої так чи інакше «самоналагоджується» без держави стосовно до місце-
вих умов: самоорганізація має прояв опосередковано, через поведінку індивідів, 
груп, спільностей, йдеться про сучасне місцеве самоврядування, античне чи 
середньовічне, відкриває нові шляхи вивчення феномена муніципальної де-
мократії, а у подальшому — шляхи оптимізації процесів інституціоналізації 
муніципальної влади в Україні. Предметом уваги при цьому виступають не 
фрагменти реальності (органи публічної влади, люди, територія, власність, 
нормативні акти тощо), а, скоріше, сфери взаємодії, взаємовпливу та взаємо-
проникнення цих інститутів, феноменів та явищ, процеси функціонування му-
ніципальної влади як цілісної системи; 

— комунікативної, що дозволяє розглядати місцеве самоврядування як 
інструмент реалізації одного з головних завдань сучасності — поєднання в 
єдине ціле інтересів держави, суспільства та особи, оскільки головний сенс та 
сутність місцевого самоврядування полягають у тому, щоб на рівні кожної 
окремо взятої особи здійснювати гармонізацію прав та свобод людини і грома-
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дянина з інтересами держави та суспільства. Саме така спрямованість місцево-
го самоврядування відповідає ідеям сучасної демократичної правової соціаль-
ної держави, вищою цінністю якої є людина, її права та свободи. У цьому 
аспекті необхідно усвідомлювати, що перспективи модернізації соціально-еко-
номічної, політичної та правової систем українського суспільства у даний час 
визначаються не тільки об'єктивними закономірностями інноваційного роз-
витку держав в умовах глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, 
процесами зближення правових систем сучасності, а й необхідністю врахуван-
ня та гармонізації у процесі формування вітчизняного конституціоналізму ло-
кального-особистісного фактора та різноманітних особистісних та колектив-
них, місцевих, регіональних і державних інтересів, розмаїття історичних, на-
ціонально-культурних та інших особливостей розвитку територіальних громад 
як первинної суб'єктної основи муніципальної влади, яка у сучасному світі 
закономірно визнається основою будь-якого демократичного ладу; 

— конститутивної: муніципалізм та розвинуте і дієздатне місцеве само-
врядування виступає не тільки як локальний вимір вітчизняного, європейсь-
кого та світового конституціоналізму в цілому, а є системоутворюючою детер-
мінантою його виникнення, існування та перспективного розвитку. Місцеве 
самоврядування, регіоналізація та децентралізація стають тепер провідними 
принципами європейської політики та конституційно-правового регулювання. 
Зокрема, прийняття Європейської хартії про місцеве самоврядування у першу 
чергу детерміноване метою Ради Європи досягнути «більшого єднання між її 
членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім 
спільним надбанням» (преамбула Європейської хартії про місцеве самовряду-
вання). Муніципалізація конституційного життя та конституційного права, 
передусім маючи вихід на локальний рівень, торкається усіх процесів транс-
формації та модифікації публічної влади в умовах демократизації держави та 
суспільства. У цьому аспекті муніципалізм (поряд із парламентаризмом [2]), 
акумулюючи усі ідейні настанови, системні якості, ознаки та атрибути кон-
ституціоналізму, є його концептуальним та інституціональним базисом: муні-
ципалізм — на локальному рівні, а парламентаризм — загальнонаціональному 
(загальнодержавному). Саме такий вимір муніципальної демократії, як про-
дукт локальної громадянської активності самого населення, автоматично про-
грамує демократичний політичний режим у державі та суспільстві. Тільки у 
тій країні, в якій визнається, існує, практикується та усебічно гарантується 
місцеве самоврядування та основоположні цінності муніципалізму, як прави-
ло, може сформуватися алгоритм, згідно з яким законодавча влада обирається 
демократично, а виконавча влада їй підконтрольна та відповідальна. У дер-
жаві, в який сформувалися основні інститути муніципалізму, наявне верти-
кальне ранжирування громадянської влади — люди обирають та контролюють 
як тих, хто приймає національні закони, за якими вони будуть жити, так і 
тих, хто ці закони здійснює на місцях; 

— суб'єктної, яка виходить з того, що, незважаючи на полісуб'єктність 
муніципальної влади, формоутворюючою основою муніципально-владних відно-
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син є територіальна громада. Найважливіші суспільно значущі характеристи-
ки територіальної громади як первинного суб'єкта муніципальної влади мають 
прояв у тому, що вони формують уявлення кожної людини як жителя свого 
населеного пункту про особливості ментальності суспільства та держави, де-
мократичні інститути публічної влади та механізм її здійснення. Усі публічно-
владні самоврядні інститути не нав'язуються населенню згори, а уходять свої-
ми коріннями в сутнісні природно правові ознаки територіальної громади як 
первинної суб'єктної основи громадянського суспільства. Стан правової держа-
ви, ефективної державності, цивілізованого громадянського суспільства та 
муніципалізму залежить від рівня розвиненості та самоорганізованості місце-
вого населення в дієздатні територіальні громади, якості їх функціонування; 

— об'єктної: основними об'єктами муніципальної влади виступають питан-
ня місцевого значення, тобто питання (справи), які випливають із колектив-
них інтересів місцевих жителів — членів відповідної територіальної громади, 
віднесені Конституцією, законами України та статутом територіальної грома-
ди до предметів відання місцевого самоврядування, а також інші питання, які 
не входять до компетенції органів державної влади України. Така телеологіч-
на спрямованість діяльності муніципальної влади логічно випливає з поло-
жень ч. 2 та 3 ст. 4 Європейської хартії про місцеве самоврядування, згідно з 
якими «органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право 
вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компе-
тенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. Муніципальні 
функції, як правило, здійснюються переважно тими властями, які мають най-
тісніший контакт з громадянином». Лише легалізація державою згідно з да-
ним принципом соціальної сфери дії місцевого самоврядування стане не лише 
свідченням визнання місцевого самоврядування як виду публічної влади, а й 
телеологічною детермінантою формування та перспективного розвитку вітчиз-
няного муніципалізму. Означений аспект підтверджує, що ефективна модель 
взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування в контексті ста-
новлення об'єктної основи муніципальної влади може бути побудована лише 
за умови чіткого розподілу функцій: органи державної влади вирішують пи-
тання державного значення, населення та громадські інститути вирішують 
питання громадського характеру. Тому найбільш правильним в умовах нероз-
винутого громадянського суспільства в Україні слід визнати збереження та 
зміцнення механізму реалізації певних громадських функцій за місцевим са-
моврядуванням як інститутом, що гарантується державою, та з цього логічно 
випливає висновок щодо необхідності, по-перше, розумного самообмеження дер-
жави в процесі «вбудування» місцевого самоврядування у свою систему та, 
по-друге, чіткої регламентації об'єктної основи муніципальної влади; 

— дефінітивної (категоріальної), що базується на припущенні здатності 
муніципалізму як понятійного елемента виокремити систему категорій сучас-
ного муніципального права («муніципальна влада», «муніципальні права осо-
би», «муніципальний лад», «муніципальний процес», «муніципальний режим», 
«муніципальна демократія»). Так, наприклад, виділення у системі категорій 
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сучасного муніципального права поряд із категорією «муніципалізм» таких 
категорій, як «муніципальна влада» та «муніципальні права особи» детерміно-
вано, по-перше, тим, що обидві категорії існують у сфері муніципально-право-
вих відносин та отримують правове оформлення у нормах відповідної галузі. 
Тому збігається предметна сфера, в якій складаються та мають прояв ці кате-
горії. По-друге, їх щільний взаємозв'язок обумовлений співвідношенням та 
збігом інтересів носіїв муніципальної влади та інтересів власників муніци-
пальних прав. Тому ідея поєднання у предметі науки муніципального права 
такої системи категорій має знайти вираження у її системі, функціях, методо-
логії тощо. Ідея, яка закладена у цих та інших юридичних категоріях, стано-
вить сутність предмета науки муніципального права, проявляється у змісті 
об'єктів, які вивчаються цією наукою, відображається у її поняттях та інших 
теоретичних конструкціях. Ідея муніципальної влади та муніципальних прав 
особи, будучи центральною проблемою сучасного муніципалізму, виступає у 
ролі свого роду філософії та ідеології муніципального права. 

На наше переконання, тільки у своїй єдності означені та інші аспекти у 
розумінні сутності муніципалізму (у тому числі у контексті ідей та цінностей 
світового конституціоналізму, його змістовних та системно-структурних ха-
рактеристик, серед яких демократія, конституційно-правова свобода, консти-
туція, конституційне законодавство, конституційні правовідносини, конститу-
ційна правосвідомість, конституційний правопорядок [3, 499]) дозволяють го-
ворити про існування даного феномена не тільки як привабливої концептуаль-
ної моделі, а й об'єктивної реальності, яка має аксіологічні, гносеологічні, 
онтологічні, інституціональні, конститутивні, нормативні, функціонально-те-
леологічні, історичні, національні та ментальні параметри, які еволюційним 
шляхом склалися під впливом відповідних ідей та принципів. У рамках сучас-
ного світового конституціоналізму саме через призму функціонування муніци-
палізму, який забезпечує якісно новий рівень розвитку і взаємодії автономії і 
колективізації інтересів людини на локальному рівні функціонування соціу-
му, територіальне співтовариство у перспективі розвивається і трансформуєть-
ся на активного продуцента конституційної свідомості та культури, що є теле-
ологічно-стратегічними критерійними ознаками ідеології національного і світо-
вого конституціоналізму [1, 46]. 

Такий симбіоз сутнісних, змістовних та системно-структурних характерис-
тик сучасного муніципалізму дозволяє зрозуміти зміст європейської концепції 
місцевого самоврядування як права і спроможності органів місцевого самовря-
дування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою част-
кою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцево-
го населення (ст. 3 Європейської хартії про місцеве самоврядування). Тому тільки 
за умови їх концептуальної, інституціональної та функціональної інсталяції у 
механізм демократичного конституційного ладу є оптимальною та, по суті, уні-
версальною основою для вирішення значної кількості суспільних справ, у тому 
числі та у першу чергу прав людини, що свідчить про колосальний гуманістич-
ний потенціал інститутів муніципальної влади та локальної демократії. 
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категорий современного конституционного и муниципального права. Выделяются элементы сис-
темы современного муниципализма и раскрывается их сущность. 

Ключевые слова: современный муниципализм, муниципальная власть, муниципальные права 
личности. 

Summary 
Batanov O. V. Munitsipalizm in the system categories of modern municipal law: the conceptual 

aspect. — Article. 
In the article the contest of the category «municipalizm» is given. Its place in the system of 

categories of modern constitution and municipal law is shown. The elements of system of modern 
municipalizm are defined and its contest is analyzed. 

Keywords: munitsipalizm modern, municipal government, municipal rights of the individual. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

Концептуальні засади реформування територіальної організації влади, місце-
вого самоврядування мають базуватись на ідеї децентралізації влади взагалі і 
децентралізації державного управління та фінансів зокрема. В основу транс-
формації мають бути покладені такі принципи: 

— верховенства права як пріоритету прав та свобод людини і громадяни-
на, гуманізму та справедливості в діяльності публічної адміністрації; 
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