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РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ РІЗНОГО РІВНЯ У ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 

Правове регулювання розмежування правосуб'ектності органів місцевого 
самоврядування в земельних відносинах залишається на сьогодні в Україні 
надзвичайно актуальним. Шлях, який пройшла Україна за час свого незалеж-
ного, суверенного становлення, а також світовий досвід переконують нас, що 
нормальний поступальний розвиток держави просто неможливий без викорис-
тання такого продуктивного механізму об'єднання суспільства, яким є інсти-
тут місцевого самоврядування. На сьогодні розвиток земельних відносин за 
участю органів місцевого самоврядування характеризується неузгодженістю 
ряду законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів із земельним 
законодавством, недостатньо чітко визначеною загальнодержавною стратегією 
реформування земельних відносин. 

Проблеми визначення повноважень і компетенції органів місцевого само-
врядування в галузі земельних відносин мають ключове значення для розвит-
ку місцевого самоврядування. Якщо не визначити, чим конкретно повинні зай-
матися органи місцевого самоврядування в галузі земельних відносин, то не-
можливо дати відповідь на питання про те, яким повинен бути обсяг їхньої 
земельної правосуб'ектності, якою повинна бути оптимальна структура цих 
органів, щоб успішно справлятися з наданим обсягом повноважень в галузі 
земельних відносин. Дослідження проблем розмежування правового статусу 
органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин неможливе без 
з'ясування напрямків їх діяльності, які допомагають розкрити місце, роль та 
соціальне призначення органів місцевого самоврядування як публічної інсти-
туції. 

Мета цієї статті полягає в тому, щоб на основі чинного земельного і муніци-
пального законодавства дослідити проблеми розмежування правосуб'ектності 
органів місцевого самоврядування в земельних відносинах. 

Теоретичною основою для проведення дослідження стали праці таких ук-
раїнських науковців у галузі аграрного, земельного та екологічного права, як 
В. І. Андрейцев, В. К. Гуревський, 1.1. Каракаш, В. В. Носік, О. М. Пащенко, 
О. О. Погрібний, В. І. Семчик, Н. І. Титова, Ю. С. Шемшученко, М. В. Шульга 
та інших. 

З урахуванням ролі органів місцевого самоврядування в організації і 
здійсненні влади народу, завдань, що вирішуються в процесі діяльності місце-
вого самоврядування, і повноважень органів місцевого самоврядування в га-
лузі земельних відносин, в літературі визнаються такі основні функції місце-
вого самоврядування: забезпечення участі населення у вирішенні земельних 
питань місцевого значення; управління землями комунальної власності; забез-
печення комплексного розвитку територій населених пунктів; забезпечення 
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законності і земельного правопорядку, охорони земельних прав, свобод і за-
конних інтересів громадян; захист інтересів і прав місцевого самоврядування, 
що гарантовані Конституцією, Земельним кодексом та законами України [1, 70]. 

Ефективність реалізації повноважень органів місцевого самоврядування за-
лежить від багатьох факторів. До основних належать такі: повнота та комп-
лексність земельних повноважень; зрозумілість та коректність нормативного 
формування повноважень в галузі земельних відносин; практичне використан-
ня наданих повноважень; ресурсне наповнення процесу реалізації повноважень; 
ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення компенсаційної сфери органів 
місцевого самоврядування [2, 230-231]. Здатність до реалізації завдань і функцій 
місцевого самоврядування є однією з головних рис гарантій місцевого само-
врядування в Україні. 

Комплексне дослідження правосуб'ектності органів місцевого самовряду-
вання у земельних відносинах неможливе без всебічного аналізу розмежуван-
ня повноважень органів місцевого самоврядування різного рівня. 

Вважаємо, що з метою комплексного дослідження розмежування право-
суб'ектності органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин 
необхідно детальніше розглянути їхні конкретні земельні повноваження (власні 
і делеговані). Обсяг повноважень залежить від рівня відповідного органу місце-
вого самоврядування, що залежить від адміністративно-територіального поді-
лу нашої держави. Всі населені пункти України поділяються на міські (міста 
республіканського, обласного, районного підпорядкування і селища міського 
типу) та сільські (села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядко-
ваності) [3]. 

Розпочнемо аналіз розмежування правосуб'ектності органів місцевого само-
врядування в галузі земельних відносин з органів нижчого рівня. Відповідно 
до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», до виключної компе-
тенції сільських, селищних, міських рад належить вирішення питань регулю-
вання земельних відносин; затвердження ставок земельного податку, розмірів 
плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних 
територіальних громад; вирішення питань про надання дозволу на спеціальне 
використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування 
такого дозволу; прийняття рішень про організацію територій і об'єктів при-
родно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підляга-
ють особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 
щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історич-
ну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культу-
ри, які охороняються законом; надання згоди на розміщення на території села, 
селища, міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно 
з чинними нормативами включає відповідну територію. 

Важливе значення в процесі реалізації органами місцевого самоврядування 
повноважень в галузі земельних відносин відіграють виконавчі комітети. Ви-
конавчий комітет ради створюється відповідною радою на строк її повнова-
жень, підконтрольний й підзвітний відповідній раді, а з питань делегованих 
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йому повноважень органів виконавчої влади — також відповідним органам 
виконавчої влади. Під виконавчим органом місцевої ради необхідно розуміти 
відносно відокремлену частину ради, яка становить колектив громадян, що 
здійснюють виконавчо-розпорядчі функції на підставі владних повноважень, і 
діє за допомогою форм організації й методів діяльності [4, 23]. 

Тепер окреслимо коло повноважень виконавчих комітетів органів місцевого 
самоврядування в галузі земельних відносин. Зокрема, до власних (самовряд-
них) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 
сфері регулювання земельних відносин належить підготовка і внесення на роз-
гляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів 
плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також 
надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності 
територіальних громад. Виконкоми уповноважені визначати розміри відшко-
дування підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм 
власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки і справляти пла-
ту за землю. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад наділені компетенцією 
щодо підготовки і подання на затвердження ради проектів місцевих програм 
охорони довкілля, участі у підготовці загальнодержавних і регіональних про-
грам охорони довкілля, а також підготовки і внесення на розгляд ради пропо-
зицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особ-
ливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про ого-
лошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, куль-
турну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які 
охороняються законом. 

Коло делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад у сфері регулювання земельних відносин включає в себе здійснен-
ня контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, 
використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та 
місцевого значення, відтворенням лісів; координацію діяльності місцевих 
органів земельних ресурсів. Реалізуючи свої правомочності, виконавчі органи 
зобов'язані проводити реєстрацію суб'єктів права власності на землю, реєстра-
цію права користування землею і договорів на оренду землі, а також видавати 
документи, що посвідчують право власності і право користування землею. 

Важливе значення для визначення правосуб'єктності органів місцевого са-
моврядування мають повноваження щодо погодження питань про надання доз-
волу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного зна-
чення; вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в 
установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та органі-
зацій, а також населення; визначення території для складування, зберігання 
або розміщення виробничих, побутових та інших відходів; підготовки висновків 
щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних діля-
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нок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого само-
врядування; організації і здійснення землеустрою, погодження проектів зем-
леустрою; здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених до-
кументацією із землеустрою; створення та забезпечення функціонування місце-
вих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є скла-
довою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-
аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації. Крім того, 
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають право вирішувати 
земельні спори, віднесені законом до їх компетенції [5]. 

За умов такого широкого переліку в законодавстві повноважень у сфері 
використання та охорони земельних ресурсів, що можуть делегуватися одними 
органами іншим, не визначено строків і форм контролю за їх здійсненням, 
можливе протистояння на місцевому і регіональному рівні між цими органами 
[6, 273]. 

Механізм правового забезпечення місцевого самоврядування має досить 
складну систему, до якої входять правові гарантії захисту місцевого самовря-
дування, державний і громадський контроль. Зокрема, згідно з п. 4 Порядку 
контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 березня 1999 р. № 339 зі змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ № 835 від 05.07.2004, райдержадміністрації контролюють 
здійснення виконавчими органами сільських, селищних і міських рад (міст 
районного значення), розташованих на території району, делегованих повнова-
жень органів виконавчої влади. Облдержадміністрації, Рада міністрів Авто-
номної Республіки Крим контролюють здійснення виконавчими органами 
міських (міст обласного значення, міст республіканського значення Автоном-
ної Республіки Крим) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади. 
Облдержадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим мають право 
безпосередньо контролювати здійснення виконавчими органами сільських, се-
лищних і міських рад (міст районного значення), розташованих на відповідній 
території, делегованих повноважень органів виконавчої влади [7]. 

У великих містах управління міським господарством, соціальним механіз-
мом ускладнюється через велику кількість населення, підприємств і органі-
зацій. У зв'язку з цим законодавством передбачено можливість поділу міської 
територіальної громади на територіальні громади районів у містах. Ці громади 
створюють власні органи самоврядування, якими є районна рада в місті, її 
виконавчий комітет і міський голова [8, 41]. 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про місцеве самоврядування», питан-
ня організації управління районами в містах належать до компетенції міських 
рад. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів 
визначаються відповідними міськими радами за узгодженням з районними у 
містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних по-
треб територіальних громад районів у містах [5]. Визначений міськими радами 
обсяг повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів не може 
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змінюватися міською радою без згоди відповідної районної у місті ради протя-
гом даного скликання. 

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що пред-
ставляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах 
повноважень, визначених Конституцією та законами України, а також повно-
важень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. 

Досить часто виникають питання щодо статусу земель комунальної влас-
ності на районному та обласному рівнях, де районні та обласні ради мають 
виражати спільні інтереси територіальних громад. Досі залишається невизна-
ченим статус земель, що є спільною власністю територіальних громад сіл, се-
лищ, управління яким відповідно до ст. 142 Конституції України здійснюють 
районні і обласні ради або уповноважені ними органи. На законодавчому рівні 
функції та повноваження районних і обласних рад в галузі земельних відносин 
ніяк не розмежовані між собою. Ця прогалина в правовому регулюванні ство-
рює значні ускладнення. 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», вик-
лючно на їх пленарних засіданнях районні та обласні ради вирішують питання 
регулювання земельних відносин, про надання дозволу на спеціальне викори-
стання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також 
про скасування такого дозволу. До повноважень районних та обласних рад в 
галузі земельних відносин належить також прийняття рішень про організацію 
територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення й інших 
територій, що підлягають особливій охороні, та внесення пропозицій до відпо-
відних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що 
мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії 
або культури, які охороняються законом. 

Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміні-
страціям частину своїх повноважень. Зокрема, до делегованих повноважень на 
цьому рівні віднесено підготовку питань про визначення у встановленому зако-
ном порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобу-
дівних потреб, визначених містобудівною документацією; підготовку висновків 
щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськи-
ми радами, а також видачу замовникам відповідно до законодавства містобудів-
них умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених 
пунктів [5]. 

Порівнюючи обсяг правосуб'єктності органів місцевого самоврядування в 
галузі земельних відносин в Україні та Російській Федерації, хочемо підкрес-
лити, що в нашій країні органи місцевого самоврядування наділені значно 
ширшим колом повноважень в цій сфері. Це підтверджується положеннями до 
ст. 11 Земельного кодексу Російської Федерації, згідно якої до повноважень 
органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин належать ре-
зервування земель, вилучення, в тому числі шляхом викупу, земельних діля-
нок для муніципальних потреб, встановлення правил землекористування і за-
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будови територій міських і сільських поселень, територій інших муніципаль-
них утворень, розробка і реалізація місцевих програм використання і охорони 
земель, а також інші повноваження на вирішення питань місцевого значення в 
галузі використання і охорони земель. Органами місцевого самоврядування 
здійснюється управління і розпорядження земельними ділянками, що перебу-
вають в муніципальній власності [9]. Це свідчить про те, що система держав-
ного управління в Російській Федерації є більш централізованою. 

Сучасний етап розвитку Української держави та громадянського суспіль-
ства потребує принципово нової якості публічної влади, що передбачає удоско-
налення моделі місцевого самоврядування, наповнення місцевого самовряду-
вання реальним змістом, ефективного правового регулювання організації діяль-
ності територіальних громад та органів місцевого самоврядування в галузі зе-
мельних відносин. 

Саме тому необхідно удосконалити правові засади участі органів місцевого 
самоврядування в земельних відносинах, розширити повноваження органів 
місцевого самоврядування щодо ефективного використання та управління зем-
лями комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 
містах та їх спільною власністю у системі місцевого самоврядування в Україні, 
у якій її складові взаємопов'язані відповідними організаційно-правовими за-
садами. Це передбачає виключення наявних дублюючих елементів управління 
землями спільної власності територіальних громад; надання можливості тери-
торіальній громаді самостійно управляти належними їй землями комунальної 
власності або передавати їх в управління уповноваженому нею органу; чітке 
визначення структурних підрозділів на всіх рівнях управління землями тери-
торіальних громад [10, 15]. 

Забезпечення здатності територіальних громад та органів місцевого само-
врядування в межах, визначених законодавством, самостійно та відповідально 
вирішувати земельні питання, а також створення ефективних механізмів за-
безпечення їх активної участі у формуванні та проведенні земельної політики 
може бути досягнуто розширенням повноважень органів місцевого самовряду-
вання та поліпшення умов для їх виконання через встановлення правового 
режиму земель, яке перебувають у спільній власності територіальних громад, 
розмежуванням земель державної і комунальної власності, упорядкуванням 
мережі адміністративно-територіальних одиниць, посиленням судового захис-
ту представників місцевого самоврядування та контролю за їх діяльністю з 
боку територіальних громад, подальшим вдосконаленням законодавчих засад 
регулювання участі органів місцевого самоврядування в конкретних земель-
них відносинах тощо. 

Для уточнення повноважень органів місцевого самоврядування важливе 
значення має той факт, що земельно-управлінські (публічні) повноваження 
відповідають вимогам Конституції України, їхнім об'єктом є земля, вони регу-
люються системою публічних норм конституційного, адміністративного, і зе-
мельного права. Публічно-правові імперативи в галузі земельних відносин опо-
середковують публічний сервітут, що встановлюється законом чи іншим нор-
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мативним актом для забезпечення інтересів держави, органу місцевого само-
врядування і населення. Публічно-правове регулювання земельних відносин 
являє собою нормативно введену систему публічно-правових засобів законо-
давчого і договірного регулювання таких відносин. 

Предметом повноважень органів місцевого самоврядування в галузі земель-
них відносин є задоволення потреб населення на місцевому рівні власними 
зусиллями. Повноваження органів місцевого самоврядування пов'язані, з од-
ного боку, із суспільними інтересами місцевого рівня, з іншого — з реаліза-
цією приватних інтересів в публічно-правовій формі. У зв'язку з цим необхід-
но звернути увагу, що метою запровадження системи земельно-майнових відно-
син за участю органів місцевого самоврядування є організація стабільного зе-
мельного обігу. В цьому випадку публічно-правове регулювання земельних відно-
син є інструментом правової регламентації, виступає як процес впорядкування 
відносин між різними суб'єктами, на різних стадіях. 

Враховуючи той факт, що чимало норм права, що регулюють земельні відно-
сини на місцевому рівні, одночасно є нормами земельного, конституційного, 
адміністративного, екологічного та інших галузей права, необхідно виключи-
ти випадки, коли норми права, що визначають повноваження органів місцево-
го самоврядування в галузі земельних відносин, суперечать нормам інших га-
лузей права і навпаки. 

Чітке розмежування повноважень органів місцевого самоврядування в га-
лузі земельних відносин, на нашу думку, має відбуватися шляхом подальшої 
інституціоналізації компетенції органів місцевого самоврядування та компе-
тенції органів регіонального самоврядування. Забезпечення здатності терито-
ріальних громад та органів місцевого самоврядування в межах, визначених 
законодавством, самостійно та відповідально вирішувати земельні питання, а 
також створення ефективних механізмів забезпечення їх активної участі у 
формуванні та проведенні земельної політики може бути досягнуто шляхом 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та поліпшення умов 
для їх виконання завдяки встановленню правового режиму земель, які перебу-
вають у спільній власності територіальних громад, розмежуванню земель дер-
жавної і комунальної власності, упорядкуванню мережі адміністративно-тери-
торіальних одиниць, а також подальшому вдосконаленню законодавчих засад 
регулювання участі органів місцевого самоврядування в конкретних земель-
них відносинах. 
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