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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 66 страниц, 53 источника. 

Ключевые слова: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

области организации и функционирования местного самоуправления в 

Республике Беларусь. 

Целью дипломной работы является комплексное исследование института 

местного самоуправления. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили 

учебные пособия, монографии, научные статьи отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам местного управления и самоуправления. При написании 

работы и для раскрытия темы  дипломной работы использовались следующие 

методы исследования: формально-юридический метод, метод системного 

анализа, комплексного исследования, сравнительного правоведения, 

исторический метод. 

В результате проведенного исследования изучены теоретические и 

правовые основы местного самоуправления, рассмотрены основные принципы 

формирования и деятельности органов местного самоуправления, 

проанализирована система органов местного самоуправления, а также 

определены  перспективы дальнейшего развития местного самоуправления.  

Научная новизна работы обусловлена тем, что автором внесены 

конкретные предложения по реформированию системы местного 

самоуправления, в частности, дальнейшие уточнение и развитие нормативно-

правовой базы, которая регулировала и определяла функционирование системы 

местного самоуправления; пересмотр системы финансирования органов 

местного самоуправления и их доступ к распоряжению финансовыми 

средствами; более активное привлечение к деятельности местного 

самоуправления общественных объединений и политических партий, возможно 

введение смешенной избирательной системы; передача в собственность 

органам местного самоуправления социальных объектов. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 

материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа: 66 старонак, 53 выкарыстаныя крыніцы. 

Ключавыя словы: МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ, ПРЫНЦЫПЫ 

МЯСЦОВАГА САМАКІРАВАННЯ, СІСТЭМА ОРГАНАЎ МЯСЦОВАГА 

САМАКІРАВАННЯ, КАМПЕТЭНЦЫЯ ОРГАНАЎ МЯСЦОВАГА 

САМАКІРАВАННЯ, САВЕТЫ ДЭПУТАТАЎ. 

Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія складваюцца ў галіне 

арганізацыі і функцыянавання мясцовага самакіравання ў Рэспубліцы Беларусь. 

Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца комплекснае даследаванне 

інстытута мясцовага самакіравання. 

Тэарэтычную і метадалагічную базу даследавання склалі навучальныя 

дапаможнікі, манаграфіі, навуковыя артыкулы айчынных і замежных аўтараў 

па пытаннях мясцовага кіравання і самакіравання. Пры напісанні работы і для 

раскрыцця тэмы дыпломнай работы выкарыстоўваліся наступныя метады 

даследавання: фармальна-юрыдычны метад, метад сістэмнага аналізу, 

комплекснага даследавання, параўнальнага правазнаўства, гістарычны метад. 

У выніку праведзенага даследавання вывучаны тэарэтычныя і прававыя 

асновы мясцовага самакіравання, разгледжаны асноўныя прынцыпы 

фарміравання і дзейнасці органаў мясцовага самакіравання, прааналізавана 

сістэма органаў мясцовага самакіравання, а таксама вызначаны перспектывы 

далейшага развіцця мясцовага самакіравання. 

Навуковая навізна працы абумоўленая тым, што аўтарам унесены 

канкрэтныя прапановы па рэфармаванні сістэмы мясцовага самакіравання, у 

прыватнасці, далейшыя ўдакладненне і развіццё нарматыўна-прававой базы, 

якая рэгулявала і вызначала функцыянаванне сістэмы мясцовага самакіравання; 

перагляд сістэмы фінансавання органаў мясцовага самакіравання і іх доступ да 

распараджэння фінансавымі сродкамі; больш актыўнае прыцягненне да 

дзейнасці мясцовага самакіравання грамадскіх аб'яднанняў і палітычных 

партый, магчыма ўвядзенне змешанай выбарчай сістэмы; перадача ва ўласнасць 

органам мясцовага самакіравання сацыяльных аб'ектаў. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванага працэсу, а ўсё запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

Thesis 66 pages, 53 source. 

Key words: LOCAL GOVERNMENT, THE PRINCIPLE OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT, LOCAL GOVERNMENT SYSTEM, COMPETENCE OF 

LOCAL SELF-GOVERNMENT, THE COUNCIL OF DEPUTIES. 

The object of the research is the public relations in the field of organization and 

functioning of local self-government in the Republic of Belarus. 

The aim of the thesis is a comprehensive research of the institution of local 

self-government. 

Theoretical and methodological basis of the research were textbooks, 

monographs, scientific articles of domestic and foreign authors about local authority 

and self-government. When writing the work and disclosing of the thesis issue, the 

following methods were used: legallistic method, system analysis, complex research, 

comparative jurisprudence, and historical methods. 

The study examined the theoretical and legal foundation for local self-

government, the basic principles of formation and activity of local governments, 

analyzed the system of local government, as well as ways of its development. 

As a result of the conducted research, the theoretical and legal bases of local 

government were studied, the basic principles of formation and activity of local 

governments were considered, the system of local governments and the ways of its 

development were analysed. 

The main directions of reforming of local government system are offered, in 

particular, further specification and the development of regulatory framework which 

regulates and defines the system of local government functioning; the reconsideration 

of the system of local governments financing and their access to the financial 

administration; more active involvement in the activities of local government 

associations and political parties, the introduction of the mixed electoral system; 

transfer into the ownership of social facilities to local governments. 

The author of the work confirms that the actual material given here objectively 

reflects the condition of the studied process, and all the theoretical and 

methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are 

followed by the links to their authors. 

 

 

 

 

 

 


