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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах реформування земельних відносин в Україні 

особливого значення набувають рішення органів місцевого самоврядування в 

частині забезпечення реалізації суб’єктивних прав на землю та виконання обов’язків 

щодо раціонального використання, охорони та відтворення земель, а також 

утвердження правопорядку на місцевому рівні. Питома вага рішень даних органів у 

сфері земельних відносин є найбільшою, порівняно з прийняттям рішень з інших 

питань. Так, відповідно до результатів пошукових запитів на офіційних сайтах 

органів місцевого самоврядування, зокрема, Київською міською радою у 2015 році 

було прийнято 747 рішень у сфері земельних відносин (58 % загальної кількості 

рішень), у 2016 році – 1319 рішень (76 % загальної кількості рішень), а у першому 

півріччі 2017 року – 813 рішень (81 % загальної кількості рішень), відповідно 

Дніпропетровською міською радою у 2015 році було прийнято 640 рішень (67 % 

загальної кількості рішень), у 2016 році – 1249 рішень (66 % загальної кількості 

рішень), а у першому півріччі 2017 року – 759 рішень (72 % загальної кількості 

рішень), що свідчить про особливу роль органів місцевого самоврядування у 

регулюванні земельних відносин на місцевому рівні. 

З огляду на сучасні процеси децентралізації у системі публічного управління, 

дослідження правової природи рішень органів місцевого самоврядування у сфері 

використання, охорони та відтворення земель як основного національного багатства, 

що перебуває під особливою охороною держави, визначення їх місця в механізмі 

правового регулювання земельних відносин, а також тенденцій розширення 

повноважень даних органів у цій сфері набуває важливого теоретичного та 

практичного значення. 

У теорії земельного права дані питання залишаються недостатньо 

дослідженими, що обумовлює актуальність теми роботи. Саме на місцевому рівні, в 

результаті прийняття органами місцевого самоврядування рішень нормативного чи 

індивідуально-правового характеру, відбувається реалізація та конкретизація 

законодавчо закріплених положень щодо регулювання земельних відносин, 

абстрактні норми права «оживають», втілюючись у конкретних правовідносинах, що 

дозволяє побачити механізм правового регулювання земельних відносин в дії. 

Аналіз сучасного стану законодавчого забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин показує, що у 

правовому механізмі прийняття рішень даними органами існують прогалини, колізії 

та інші юридичні дефекти, що негативно впливає на стан забезпечення законності у 

сфері земельних відносин на місцевому рівні. 

Наявність значного обсягу судової практики щодо оскарження рішень органів 

місцевого самоврядування у галузі земельних відносин та її суперечливість в 

частині визначення правової природи повноважень таких органів у досліджуваній 

сфері, які реалізуються шляхом прийняття відповідних рішень, зумовлює 

необхідність наукового аналізу правової природи, видів, місця в механізмі 

правового регулювання земельних відносин та наслідків незаконності таких рішень. 

Науково-теоретичною базою проведеного дисертаційного дослідження стали 

праці вітчизняних фахівців у галузі земельного, екологічного та аграрного права, 
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зокрема, В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, М.М. Бахуринської, Д.В. Бусуйок, 

О.В. Бурцева, М.В. Воскобійник, П.О. Гвоздика, О.В. Головкіна, Н.І. Данилко, 

О.І. Заєць, І.І. Каракаша, Т.Г. Ковальчук, Т.О. Коваленко, О.М. Ковтун, Н.Д. Когут, 

Д.М. Коломійцевої, О.С. Комарової, В.В. Костицького, І.О. Костяшкіна, 

М.В. Краснової, П.Ф. Кулинича, Л.В. Лейби, Р.І. Марусенка, А.М. Мірошниченка, 

В.Л. Мунтяна, В.В. Носіка, О.О. Погрібного, В.М. Правдюка, О.Г. Поліщука, 

А.І. Ріпенка, В.І. Семчика, Т.Б. Саркісової, А.К. Соколової, Є.П. Суєтнова, 

Н.І. Титової, Т.О. Третяка, Ю.В. Туцького, В.Ю. Уркевича, Ю.С. Шемшученка, 

М.В. Шульги та інших. 

У роботі також використані праці таких вітчизняних вчених з інших галузей 

права, як В.Р. Барського, Ю.В. Делія, Д.В. Дудника, Т.О. Калиновської, О.Д. Лазор, 

О.О. Мандюка, А.Г. Мельник, О.Г. Мурашина, М.О. Петришиної, Б.М. Свірського, 

В.П. Тимощука, В.В. Форманюка, Н.О. Чудик, Ю.А. Шпака та ін. 

У процесі дослідження були використані наукові праці зарубіжних вчених-

правознавців, а саме: Дж.І. Алдера, С.С. Алєксєєва, А. Ентела, І.А. Міннікеса, 

Д. Фельдмана, К. Форсайта, Г.Б. Хола та інших. 

Нормативною та емпіричною базою дослідження є Конституція України та 

інші акти законодавства України, рішення органів місцевого самоврядування, 

матеріали судової практики та узагальнення судової практики, що пов’язані з 

оскарженням рішень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, 

а також рішення Конституційного Суду України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі земельного та аграрного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до державних 

бюджетних науково-дослідних тем «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 

0111U008337) та «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01). Тема дисертації затверджена на засіданні 

вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 22 

грудня 2014 року (протокол №4) та уточнена на засіданні вченої ради Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 29 лютого 2016 року (протокол 

№6). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення правової природи рішень органів місцевого самоврядування у механізмі 

правового регулювання земельних відносин і підготовка висновків та рекомендацій 

з питань застосування таких рішень у забезпеченні здійснення прав на землю, 

раціонального використання та охорони землі, захисту земельних прав та 

удосконалення земельного законодавства. 

Мета дослідження конкретизується в його завданнях: 

- визначити поняття та істотні ознаки рішень органів місцевого 

самоврядування у забезпеченні правового регулювання земельних відносин; 

- з’ясувати місце рішень органів місцевого самоврядування як джерел 

земельного права України в механізмі правового регулювання земельних відносин; 

- провести класифікацію рішень органів місцевого самоврядування та 

визначити їх місце у системі джерел земельного права України; 
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- визначити межі повноважень органів місцевого самоврядування на 

прийняття рішень у сфері регулювання земельних відносин; 

- визначити юридичну природу рішень органів місцевого самоврядування 

як локальних нормативно-правових актів, які забезпечують правове регулювання 

земельних відносин на місцевому рівні; 

- розкрити особливості рішень органів місцевого самоврядування як 

індивідуально-правових актів у забезпеченні реалізації фізичними та юридичними 

особами суб’єктивних прав та виконання обов’язків у земельних правовідносинах; 

- на основі аналізу законодавчих ініціатив визначити тенденції у розвитку 

законодавства з питань регулювання земельних відносин органами місцевого 

самоврядування в Україні; 

- дослідити правові наслідки незаконних рішень органів місцевого 

самоврядування у сфері регулювання земельних відносин; 

- визначити правові критерії підвідомчості судових спорів щодо 

оскарження рішень органів місцевого самоврядування у сфері регулювання 

земельних відносин; 

- розробити та сформулювати пропозиції та рекомендації щодо 

вдосконалення законодавства України та практики його застосування стосовно 

прийняття органами місцевого самоврядування рішень у сфері земельних відносин 

виходячи з юридичної природи таких рішень. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері регулювання 

органами місцевого самоврядування земельних відносин шляхом прийняття 

відповідних рішень, а також суспільні відносини, що виникають у процесі 

прийняття таких рішень. 

Предметом дослідження є рішення органів місцевого самоврядування, які 

приймаються у сфері регулювання земельних відносин, нормативно-правові акти, 

які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування щодо прийняття таких 

рішень, наукові та правозастосовні джерела за темою дисертації. 

Методи дослідження. У ході дисертаційного дослідження було використано 

сукупність філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів, а саме: 

діалектичний, системний, аналізу і синтезу, формально-логічний, герменевтичний, 

емпіричний, порівняльно-правовий, формально-юридичний. 

У процесі дослідження та обґрунтування основних понять, які вживаються в 

роботі, та вивчення правових явищ у контексті їх виникнення, функціонування, 

розвитку та взаємозв’язку використовувався діалектичний метод (підрозділ 1.1). 

Системний метод дав змогу визначити місце рішень органів місцевого 

самоврядування у механізмі правового регулювання земельних відносин (підрозділи 

1.1, 2.2, 3.1). Метод аналізу і синтезу сприяв класифікації рішень органів місцевого 

самоврядування, що приймаються ними у сфері регулювання земельних відносин 

(підрозділ 1.2). При тлумаченні положень законодавства, судової практики та 

конкретних рішень органів місцевого самоврядування у сфері регулювання 

земельних відносин використовувався герменевтичний та формально-логічний 

методи (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3). За допомогою емпіричного методу 

здійснювалося дослідження конкретних рішень органів місцевого самоврядування у 

сфері земельних відносин та судової практики (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). 
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Порівняльно-правовий метод використовувався для з’ясування зарубіжного досвіду 

правового регулювання визначення наслідків незаконних актів (підрозділ 3.3). При 

визначенні правової природи досліджуваних явищ та формулювання відповідних 

юридичних понять застосовувався формально-юридичний метод (підрозділи 1.1, 1.2, 

2.2, 3.1, 3.2, 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше в науці земельного права України здійснено комплексне наукове 

дослідження питань правового регулювання органами місцевого самоврядування 

земельних відносин шляхом прийняття відповідних рішень, на підставі чого 

обґрунтовано нові наукові положення, рекомендації, висновки і пропозиції з 

удосконалення земельного законодавства, які й виносяться на захист. 

У межах здійсненого дослідження вперше: 

- сформульовано визначення поняття «рішення органу місцевого 

самоврядування нормативного характеру з питань регулювання земельних 

відносин» як локального нормативно-правового акту, який приймається органом 

місцевого самоврядування в межах його повноважень та у відповідності зі 

встановленою процедурою, і характеризується такими ознаками: 1) входить до 

системи джерел земельного права; 2) закріплює земельно-правові норми, 

обов’язкові до виконання всіма суб’єктами земельних правовідносин на відповідній 

території; 3) має неперсоніфікований характер; 4) розраховане на багаторазове 

використання; 5) приймається лише з питань місцевого значення; 6) спрямоване на 

реалізацію та конкретизацію законодавчих положень у сфері використання, охорони 

та відтворення земель; 7) має локальний характер, тобто таке рішення поширює 

свою дію лише на територію юрисдикції відповідного органу місцевого 

самоврядування; 

- сформульовано визначення поняття «рішення органу місцевого 

самоврядування індивідуального характеру» як документу, прийнятого органом 

місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації норм чинного 

законодавства щодо здійснення прав на землю, виконання заходів з охорони і 

раціонального використання земель, забезпечення захисту земельних прав фізичних 

та юридичних осіб, держави чи територіальної громади з метою утвердження 

законності і правопорядку у сфері використання землі на території відповідної 

громади та яке характеризується такими істотними юридичними ознаками: 1) має 

персоніфікований характер, тобто воно адресується конкретній особі (особам) або 

стосується чітко визначеної земельної ділянки чи ділянок; 2) спрямоване на 

регулювання конкретних ситуацій, які виникають у сфері використання, охорони та 

відтворення земель; 3) дія вичерпується у процесі реалізації передбачених ним 

положень; 4) здатне зумовлювати виникнення, зміну та припинення земельних 

правовідносин, тобто бути юридичним фактом; 

- проведено класифікацію рішень органів місцевого самоврядування за 

такими критеріями: 1) залежно від функцій управління у сфері земельних відносин, 

на здійснення яких вони спрямовані; 2) за характером питань, що входять до 

предмета регулювання таких рішень, що дозволяє з’ясувати правову природу таких 

рішень, дослідити загальні та спеціальні їх ознаки та забезпечити здійснення 

систематизації таких рішень; 
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- визначено межі здійснення органами місцевого самоврядування 

правомочностей щодо реалізації ч.1 ст.13 Конституції України в частині здійснення 

прав власника на землю від імені Українського народу і ст.83 Земельного кодексу 

України в частині здійснення права комунальної власності на землю відповідної 

територіальної громади, а також межі владних повноважень у сфері самоврядного 

регулювання земельних відносин на місцевому рівні; 

- обґрунтовано і розкрито особливості окремих видів рішень органів 

місцевого самоврядування у сфері земельних відносин щодо розподілу та 

перерозподілу земель, а саме рішень щодо передачі земельних ділянок у приватну 

власність у процесі безоплатної приватизації, надання в оренду земельних ділянок, 

продажу земельних ділянок на земельних торгах, а також викупу земельних ділянок 

для суспільних потреб; 

- визначено особливості розгляду органами судової влади спорів у справах 

за позовами про оскарження рішень органів місцевого самоврядування з питань 

регулювання земельних відносин в частині підвідомчості таких справ; 

- з метою удосконалення законодавства запропоновано: 
а) розширити повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, зокрема, 

надати повноваження видавати обов'язкові до виконання приписи щодо усунення 

порушень земельного законодавства, складати протоколи про адміністративні 

правопорушення за невиконання вимог органу місцевого самоврядування (посадової 

особи його виконавчих органів) під час здійснення самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель, складати протоколи про адміністративні 

правопорушення у сфері земельного законодавства та розглядати відповідні справи 

про адміністративні правопорушення за використання земель не за цільовим 

призначенням, самовільне зайняття земельної ділянки, зняття та перенесення 

ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, відхилення від 

затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, знищення межових 

знаків меж землекористувань; 

б) надати повноваження органам місцевого самоврядування приймати рішення 

у сфері планування використання земель та благоустрою територій щодо земель, які 

знаходяться за межами населених пунктів; 

в) запровадити повсюдність місцевого самоврядування, в т.ч. у частині 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження 

землями, шляхом віднесення земель державної власності за межами населених 

пунктів до комунальної власності відповідних територіальних громад. 

Удосконалено: 

- наукові підходи щодо визначення ролі актів органів місцевого 

самоврядування у механізмі правового регулювання земельних відносин в частині 

необхідності забезпечення поєднання дії як нормативних рішень органів місцевого 

самоврядування, так і рішень індивідуально-правового характеру, адже лише 

завдяки такій взаємодії можливо досягти позитивного ефекту у правовому 

регулюванні відносин у сфері використання, охорони та відтворення земель; 

- положення про те, що залежно від істотності допущених органами 

місцевого самоврядування при прийнятті рішень у сфері регулювання земельних 
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відносин дефектів вони можуть кваліфікуватися як нікчемні (нечинні з моменту 

прийняття) чи оспорювані (чинні, доки їх недійсність не буде встановлена у 

визначеному законом порядку), а у випадках наявності дефектів акту, які полягають 

у формальних порушеннях процедури, що не вплинули на зміст рішення, такі 

дефекти взагалі не повинні впливати на дійсність прийнятого рішення. При цьому 

підстави кваліфікації актів як нікчемних чи оспорюваних запропоновано закріпити 

на законодавчому рівні. 

Набули подальшого розвитку: 

- наукові підходи щодо реєстрації правових актів органів місцевого 

самоврядування в частині запровадження Єдиного реєстру рішень органів місцевого 

самоврядування з метою забезпечення доступу громадськості до рішень, а також їх 

упорядкування та систематизації; 

- наукові висновки щодо визначення підвідомчості справ щодо 

оскарження рішень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин в 

частині необхідності врахування, в першу чергу, характеру правовідносин 

(публічно-правового чи приватноправового), а не лише суб`єктного складу 

учасників. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Сформульовані 

в роботі висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані: 

- у науково-дослідницькій роботі – для подальшої розробки проблем 

правового регулювання органами місцевого самоврядування земельних відносин 

шляхом прийняття відповідних рішень, при написанні наукових робіт із цієї 

проблематики; 

- у нормотворчій діяльності – для вдосконалення чинного законодавства 

України в частині правового регулювання органами місцевого самоврядування 

земельних відносин шляхом прийняття відповідних рішень; 

- у правозастосовній діяльності – у роботі органів місцевого самоврядування 

при підготовці та прийнятті рішень, спрямованих на регулювання земельних 

відносин, та органів судової влади при вирішенні спорів щодо оскарження рішень 

органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин; 

- у навчальному процесі – при викладанні навчальної дисципліни «Земельне 

право України» і підготовці відповідних спецкурсів, підготовці підручників та 

навчальних посібників. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою роботою. Основні теоретичні положення та розробки, які характеризують 

наукову новизну дослідження, теоретичне і практичне значення його результатів, 

одержані дисертантом особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

були апробовані при їх обговоренні на засіданнях кафедри земельного та аграрного 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на 

науково-практичних конференціях та круглих столах, зокрема на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Правова держава: історія, сучасність та 

перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 19-20 лютого 2016 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 року); Круглому столі 
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«Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років 

розвитку» (м. Київ, 27 травня 2016 року); ХІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи 

розвитку» (м. Луцьк, 31 березня - 1 квітня 2017 року); Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні 

питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 року); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Від правової охорони природи Української РСР 

до екологічного права України» (м. Київ, 26 травня 2016 року). 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації відображені 

у 12 публікаціях, а саме: в п’яти авторських публікаціях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України та в одній статті у професійному науковому виданні 

зарубіжної держави, а також у шести тезах, опублікованих за результатами науково-

практичних конференцій та круглих столів. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями роботи і складається з 

анотації, поданої українською та англійською мовами, переліку умовних позначень, 

вступу, 3 розділів з висновками, 7 підрозділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (442 позиції) та додатків (на 3 сторінках). Загальний обсяг 

роботи 277 сторінок. Обсяг основного тексту дисертації – 202 сторінки. Список 

використаних джерел займає 58 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі розкривається сутність і обґрунтовується актуальність обраної теми 

дисертаційного дослідження, висвітлюється зв’язок теми дисертації із сучасними 

дослідженнями у відповідній галузі знань; визначаються мета і завдання 

дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження, а також його 

методологічної основи; формулюються основні наукові положення, які 

відображають наукову новизну отриманих результатів і виносяться на захист; 

аргументується теоретичне та практичне значення отриманих результатів; 

надаються відомості про їх апробацію та публікації автором концептуальних 

положень дисертаційного дослідження. 

Розділ 1. «Правова природа рішень органів місцевого самоврядування у 

сфері регулювання земельних відносин» складається з двох підрозділів, у яких 

автором визначається поняття та з’ясовується місце рішень органів місцевого 

самоврядування у механізмі правового регулювання земельних відносин, 

здійснюється класифікація таких рішень як елементів механізму правового 

регулювання земельних відносин. 

У підрозділі 1.1. «Поняття та місце рішень органів місцевого 

самоврядування в механізмі правового регулювання земельних відносин» 

подається аналітичний огляд наукових джерел за темою роботи, обґрунтовується, 

що обрана тема ще не була предметом самостійного комплексного дослідження, 

наводяться підходи до розуміння рішень органів місцевого самоврядування, які 

приймаються у сфері земельних відносин, аналізуються підходи до розуміння 

поняття та структури механізму правового регулювання, а також визначається місце 
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рішень органів місцевого самоврядування серед інших елементів механізму 

правового регулювання земельних відносин. 

Наводиться обґрунтований висновок про те, що рішення органів місцевого 

самоврядування у галузі земельних відносин є узагальненою назвою правових актів, 

які приймаються ними у сфері використання, охорони та відтворення земель в 

межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, і залежно від 

змісту, можуть мати різну правову природу, а саме відноситися до нормативно-

правових, у т.ч. регуляторних актів, або до індивідуально-правових актів 

(адміністративних актів чи актів реалізації прав та обов’язків). 

Обґрунтовується, що приймаючи рішення в межах здійснення владних 

повноважень у сфері самоврядного регулювання земельних відносин на місцевому 

рівні, наприклад, затверджуючи технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і 

детальні плани території, встановлюючи чи змінюючи цільове призначення 

земельних ділянок тощо, органи місцевого самоврядування здійснюють владні 

повноваження і повинні дотримуватися спеціально-дозвільного принципу, 

передбаченого ч.2 ст.19 Конституції України, а саме діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У разі 

ж прийняття рішень, пов’язаних з передачею земельних ділянок у власність чи 

надання в користування, такі органи діють на одному рівні з іншими учасниками 

таких відносин, адже у відносинах щодо розпорядження землями комунальної 

власності органи місцевого самоврядування здійснюють право власності від імені 

територіальної громади, тобто при прийнятті такими органами рішень щодо 

розпорядження земельними ділянками комунальної власності відсутня 

підпорядкованість одного суб’єкта земельних правовідносин іншому, яка має місце 

під час здійснення органом місцевого самоврядування владних управлінських 

функцій. 

Доводиться, що рішення органів місцевого самоврядування відіграють 

важливу роль в механізмі правового регулювання земельних відносин. Рішення 

нормативного характеру закріплюють один з основних елементів механізму 

правового регулювання земельних відносин - норми права, які спрямовані на 

регулювання відносин у сфері використання, охорони та відтворення земель на 

місцевому рівні. При цьому рішення нормативного характеру займають самостійне 

місце в системі джерел земельного права України, а саме є локальними 

підзаконними нормативно-правовими актами, котрі закріплюють земельно-правові 

норми, обов’язкові до виконання на відповідній території всіма суб’єктами 

земельних правовідносин, на яких поширюється їх дія. Індивідуально-правові акти 

органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин забезпечують 

індивідуалізовану дію механізму правового регулювання земельних відносин. 

Залежно від конкретних обставин такі рішення можуть бути або адміністративними 

актами, або актами реалізації прав та обов’язків. При цьому, враховуючи здатність 

таких рішень зумовлювати виникнення, зміну чи припинення земельних відносин, 

вони можуть також кваліфікуватися як юридичні факти. 

Підрозділ 1.2. «Класифікація рішень органів місцевого самоврядування 

як елементів механізму правового регулювання земельних відносин» 
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присвячено висвітленню питання класифікації рішень органів місцевого 

самоврядування у сфері земельних відносин залежно від юридичних властивостей, 

характеру нормотворчих повноважень, моменту набрання чинності, території дії, 

часу дії, суб’єктів прийняття, предмету регулювання, функцій управління. 

Обґрунтовується, що вдало розроблена класифікація допомагає повніше з’ясувати 

правову природу таких рішень, дослідити загальні та спеціальні їх ознаки та 

забезпечити здійснення систематизації таких рішень. 

Однією з найважливіших класифікацій рішень органів місцевого 

самоврядування у сфері земельних відносин автором вважається їх поділ на дві 

дихотомічні групи: нормативні та ненормативні (індивідуальні) залежно від 

юридичних властивостей, а саме кола суб’єктів, на яких поширюється їх дія, 

оскільки чітке розмежування нормативних та індивідуальних актів дозволяє 

визначити межі повноважень органів місцевого самоврядування на їх прийняття, 

крім того, класифікація рішень на нормативні та індивідуальні має значення для 

визначення моменту набрання ними чинності, а також наслідків порушення 

законодавчих вимог, допущених при їх прийнятті. 

З метою забезпечення доступу громадськості до рішень органів місцевого 

самоврядування, які приймаються в т.ч. у сфері земельних відносин, а також 

полегшення їх пошуку, упорядкування та систематизації запропоновано 

запровадити Єдиний реєстр рішень органів місцевого самоврядування, до якого 

органи місцевого самоврядування зобов’язані вносити інформацію про всі прийняті 

рішення, як нормативного, так і індивідуального характеру, а саме: дату прийняття, 

номер, видавника, назву, строк дії (якщо є), дату офіційного оприлюднення (щодо 

нормативно-правових актів), дату набрання чинності, сферу прийняття (наприклад, 

земельні питання, управління комунальною власністю (крім землі), фінансові 

питання, житлово-комунальне-господарство тощо), а також текст рішення, якщо він 

не містить інформації з обмеженим доступом. При цьому, враховуючи правову 

природу місцевого самоврядування як права територіальної громади безпосередньо 

або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення, така реєстрація повинна мати виключно повідомний характер, тобто 

невнесення певного рішення до такого реєстру не повинно впливати на його 

чинність, проте за порушення обов`язку щодо внесення рішень до Єдиного реєстру 

відповідальна за реєстрацію рішень посадова чи службова особа органу місцевого 

самоврядування має притягатися до юридичної відповідальності (адміністративної 

та дисциплінарної). 

Запропоновано власні класифікації рішень органів місцевого самоврядування 

у сфері земельних відносин на основі характеру питань, що входять до предмета 

регулювання таких рішень, а також залежно від функцій управління у сфері 

земельних відносин, на здійснення яких вони спрямовані. 

Розділ 2. «Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування 

як елементи механізму правового регулювання земельних відносин» 
складається з двох підрозділів, у яких визначаються межі повноважень органів 

місцевого самоврядування щодо прийняття нормативно-правових актів у сфері 

земельних відносин, а також досліджуються види та роль нормативно-правових 
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актів органів місцевого самоврядування у механізмі правового регулювання 

земельних відносин. 

У підрозділі 2.1. «Межі повноважень органів місцевого самоврядування 

щодо прийняття нормативно-правових актів у сфері земельних відносин» 
вказується, що межі повноважень органів місцевого самоврядування щодо 

прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання земельних 

відносин, визначаються Конституцією та законами України. У першу чергу дані 

органи зобов’язані дотримуватися спеціально-дозвільного принципу правового 

регулювання, закріпленого у ч.2 ст.19 Конституції України та своїми рішеннями не 

звужувати існуючий обсяг прав і свобод людини і громадянина, а також не 

встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов'язки чи 

обмеження. На основі аналізу законодавчих актів робиться висновок, що органи 

місцевого самоврядування наділені досить вузьким, але в той же час достатнім 

обсягом нормотворчих повноважень у сфері регулювання земельних відносин, а 

саме: повноваженнями затверджувати технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок в межах населених пунктів, встановлювати 

ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на 

відповідній території, повноваженнями у сфері планування територій, охорони 

земель, а також благоустрою населених пунктів. Прийняття органами місцевого 

самоврядування рішень нормативного характеру з інших питань буде порушенням 

принципу законності, за винятком рішень щодо врегулювання ними певних 

внутрішніх питань своєї діяльності у сфері земельних відносин за умови, що такі 

рішення не запроваджуватимуть додаткових обмежень чи обов`язків для фізичних 

чи юридичних осіб і не суперечитимуть іншим актам законодавства. 

Підрозділ 2.2. «Види та роль нормативно-правових актів органів 

місцевого самоврядування у механізмі правового регулювання земельних 

відносин» присвячений дослідженню рішень органів місцевого самоврядування у 

сфері планування використання земель, благоустрою населених пунктів, плати за 

землю та контролю за використанням та охороною земель. 

Аналіз положень законодавства свідчить про те, що у сфері планування 

використання земель органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями 

затверджувати регіональні та місцеві програми використання та охорони земель, 

генеральні плани населених пунктів, плани зонування та детальні плани територій. 

На основі аналізу змісту програм використання та охорони земель робиться 

висновок, що такі програми зазвичай не містять норм права. Обґрунтовується, що 

дані програми, якщо вони складаються виключно з положень неправового 

характеру, а також індивідуально-правових приписів управлінського характеру, які 

покладають певні обов’язки щодо реалізації програми чи контролю за її виконанням 

на певні органи, структурні підрозділи чи посадових осіб, коректніше відносити до 

нетипових управлінських (адміністративних) актів, а у разі наявності поряд з 

індивідуально-правовими приписами також певних норм права – до змішаних актів 

управління. За результатами аналізу генеральних планів населених пунктів, планів 

зонування та детальних планів територій, затверджених рішеннями відповідних 

органів місцевого самоврядування, робиться обґрунтований висновок, за яким дана 

містобудівна документація є особливим видом нормативно-правових актів, оскільки 
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закріплює норми права не у традиційній словесній формі, а у словесно-графічній 

формі. 

У контексті дослідження правил благоустрою територій населених пунктів, які 

затверджуються рішеннями органів місцевого самоврядування, дисертантом також 

розглядаються деякі проблеми співвідношення встановлюваних правилами 

благоустрою обмежень у певному використанні територій населеного пункту з 

правом загального землекористування, а також проблеми, пов’язані з розміщенням 

малих архітектурних форм та тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності на об’єктах благоустрою. 

Констатується, що з метою створення умов для забезпечення фінансової 

спроможності територіальних громад органи місцевого самоврядування наділяються 

повноваженнями встановлювати ставки плати за землю та пільги щодо земельного 

податку, що сплачується на відповідній території, а також затверджувати технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земель. 

Автором обґрунтовується, що у контексті реформи децентралізації актуальним 

є питання розширення повноважень органів місцевого самоврядування, зокрема, у 

сфері планування використання земель, благоустрою та контролю за використанням 

та охороною земель. 

Розділ 3. «Рішення органів місцевого самоврядування індивідуально-

правового характеру в механізмі правового регулювання земельних відносин» 

складається з трьох підрозділів, присвячених з’ясуванню поняття, ролі та значення 

індивідуально-правових рішень органів місцевого самоврядування у механізмі 

правового регулювання земельних відносин, а також характеристиці 

найпоширеніших видів рішень даних органів індивідуально-правового характеру та 

визначенню правових наслідків незаконних індивідуальних рішень органів 

місцевого самоврядування у сфері земельних відносин у чинному законодавстві 

України. 

У підрозділі 3.1. «Поняття, роль та значення індивідуально-правових 

рішень органів місцевого самоврядування у механізмі правового регулювання 

земельних відносин» аналізуються підходи до визначення поняття, ознак та 

значення індивідуально-правових актів у механізмі правового регулювання, на 

основі яких автором робиться обґрунтований висновок, що приймаючи 

індивідуальні правові акти у сфері земельних відносин, органи місцевого 

самоврядування конкретизують закріплені у законодавстві норми права, регулюють 

відносини, учасниками яких є конкретно визначені особи, а також реалізують надані 

їм права та обов’язки. Значення індивідуальних правових актів у механізмі 

правового регулювання полягає в тому, що завдяки таким актам правове 

регулювання стає більш персоніфікованим. 

Підрозділ 3.2. «Види та правова природа окремих рішень органів 

місцевого самоврядування індивідуально-правового характеру у галузі 

земельних відносин» присвячений характеристиці рішень органів місцевого 

самоврядування у сферах розподілу та перерозподілу земель, землеустрою, а також 

вирішення земельних спорів. 

У роботі зазначається, що найбільшу кількість рішень індивідуально-

правового характеру органи місцевого самоврядування приймають у сфері 
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розподілу та перерозподілу земель, серед яких рішення про надання у користування 

та передачу у власність земельних ділянок комунальної власності, рішення про 

затвердження проектів відведення земельних ділянок (щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок), рішення про припинення права користування 

земельними ділянками комунальної власності, а також рішення про викуп земельних 

ділянок приватної власності для суспільних потреб. 

Дисертантом обґрунтовується, що, приймаючи рішення у сфері 

розпорядження земельними ділянками комунальної власності, органи місцевого 

самоврядування діють як представники власника землі – територіальної громади, що 

обумовлює приватноправовий характер даних земельних відносин, хоча наявність 

суспільного інтересу у забезпеченні раціонального та ефективного використання, 

охорони та відтворення земель як основного національного багатства надає їм також 

ознак публічності. 

Рішення про передачу у власність чи надання в користування земельних 

ділянок пропонується розглядати як зовнішню форму волевиявлення, що в 

поєднанні з клопотанням зацікавленої особи утворює двосторонній правочин, або як 

етап формування волевиявлення відповідного органу на подальше укладення 

правочину (договору оренди/суперфіцію/емфітевзису). Рішення ж про продаж 

земельних ділянок або прав на них на земельних торгах дисертантом кваліфікуються 

як запрошення зробити оферту, а в частині доручення відповідному структурному 

підрозділу здійснити певні дії, пов’язані з підготовкою до проведення аукціону - 

розпорядчі акти. При цьому акцентується увага, що правильне визначення правової 

природи рішень у сфері розпорядження земельними ділянками комунальної 

власності безпосередньо впливає на обрання належного способу захисту порушених 

прав, адже, наприклад, кваліфікація рішення як етапу у формуванні волевиявлення 

означає, що саме по собі таке рішення не створює прав та обов`язків для інших осіб і 

відповідно не повинно оскаржуватися у суді. 

Зазначається, що у сфері землеустрою органи місцевого самоврядування 

наділяються повноваженнями приймати рішення про здійснення певних заходів із 

землеустрою на конкретних земельних ділянках, надавати дозволи на розробку 

землевпорядної документації, а також затверджувати відповідну землевпорядну 

документацію. При цьому наголошується, що рішення органів місцевого 

самоврядування про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, які досить часто оскаржуються в судовому порядку, 

не впливають на права та обов’язки третіх осіб і відповідно не можуть жодним 

чином порушити чиїсь права чи законні інтереси, у зв’язку з чим вони взагалі не 

повинні бути предметом судового оскарження. Також дисертантом обґрунтовується 

можливість органів місцевого самоврядування приймати рішення про розробку 

землевпорядної документації за власною ініціативою (така можливість останнім 

часом на практиці ставиться під сумнів). 

Рішення органів місцевого самоврядування у сфері вирішення земельних 

спорів належать до індивідуально-правових актів, оскільки вони стосуються 

конкретних суб’єктів та конкретних земельних ділянок і полягають у вирішенні 

індивідуально-визначеної ситуації. Зважаючи на те, що рішення по таким спорам не 

є остаточними, адже залишається гарантована Конституцією України можливість 
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звернення до суду, та беручи до уваги відсутність законодавчо передбачених 

механізмів забезпечення виконання рішень органів місцевого самоврядування, 

прийнятих у результаті розгляду конкретного земельного спору, дисертантом 

наголошується, що даний спосіб вирішення спорів є неефективним, якщо хоча б 

одна зі сторін не має наміру вважати прийняте рішення обов’язковим, у зв’язку з 

чим практика вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування є не 

надто поширеною. 

У підрозділі 3.3. «Визначення правових наслідків незаконних 

індивідуальних рішень органів місцевого самоврядування у сфері земельних 

відносин у чинному законодавстві України» підкреслюється, що на даний момент 

правові наслідки незаконних індивідуально-правових актів, в т.ч. прийнятих 

органами місцевого самоврядування, чітко не визначені ні в законодавстві, ні в 

судовій практиці України. На основі аналізу зарубіжного законодавства та 

доктринальних підходів до визначення правових наслідків незаконних правових 

актів незаконні рішення органів місцевого самоврядування у сфері земельних 

відносин пропонується кваліфікувати залежно від істотності порушень, допущених 

при їх прийнятті, як нікчемні (нечинні з моменту прийняття) чи оспорювані (чинні, 

доки їх недійсність не буде встановлена у визначеному законом порядку), що 

доцільно закріпити на законодавчому рівні разом із зазначенням наслідків кожного 

виду недійсності. При цьому акцентується увага, що у випадках наявності дефектів 

акту, які полягають у формальних порушеннях процедури, що не вплинули на зміст 

рішення, такі дефекти взагалі не повинні впливати на дійсність прийнятого рішення. 

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках дисертантом викладені основні результати дослідження, що 

характеризуються теоретичним та практичним значенням, на підставі яких 

викладені окремі положення наукової новизни, що винесені на захист, зокрема: 

1. Рішення органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин 

є узагальненою назвою правових актів, які приймаються ними у сфері використання, 

охорони та відтворення земель в межах повноважень, визначених Конституцією та 

законами України, і залежно від змісту, можуть мати різну правову природу, а саме, 

бути нормативно-правовими актами, в т.ч. регуляторними, які входять до системи 

джерел земельного права України, або індивідуально-правовими, в т.ч. 

адміністративними актами та актами реалізації прав та обов’язків. Рішення 

нормативного характеру з питань регулювання земельних відносин є нормативно-

правовими актами, котрі приймаються органами місцевого самоврядування в межах 

повноважень та у відповідності зі встановленою процедурою, і характеризуються 

такими ознаками: 1) входять до системи джерел земельного права; 2) закріплюють 

земельно-правові норми, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами земельних 

правовідносин на відповідній території; 3) мають неперсоніфікований характер; 4) 

розраховані на багаторазове використання; 5) приймаються лише з питань місцевого 

значення; 6) спрямовані на реалізацію та конкретизацію законодавчих положень у 

сфері використання, охорони та відтворення земель; 7) мають локальний характер, 

тобто поширюють свою дію лише на територію юрисдикції відповідного органу 

місцевого самоврядування. 
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Рішення органів місцевого самоврядування індивідуального характеру 

приймаються з метою забезпечення реалізації норм чинного законодавства щодо 

здійснення прав на землю, виконання заходів з охорони і раціонального 

використання земель, забезпечення захисту земельних прав фізичних та юридичних 

осіб, держави чи територіальної громади з метою утвердження законності і 

правопорядку у сфері використання землі на території відповідної громади. Дані 

рішення характеризуються такими істотними юридичними ознаками, як: 1) мають 

персоніфікований характер, тобто адресуються конкретній особі (особам) або 

стосуються чітко визначеної земельної ділянки чи ділянок; 2) спрямовані на 

регулювання конкретних ситуацій, які виникають у сфері використання, охорони та 

відтворення земель; 3) дія вичерпується у процесі реалізації передбачених ними 

положень; 4) здатні зумовлювати виникнення, зміну та припинення земельних 

правовідносин, тобто бути юридичними фактами. 

2. Рішення органів місцевого самоврядування як елементи механізму 

правового регулювання земельних відносин можуть бути класифіковані за 

юридичними властивостями, характером нормотворчих повноважень, моментом 

набрання чинності, територією дії, часом дії, суб’єктами прийняття, предметом 

регулювання, функціями управління, на здійснення яких вони спрямовані, що у 

свою чергу допомагає з’ясувати правову природу таких рішень, дослідити загальні 

та спеціальні їх ознаки та забезпечити здійснення систематизації таких рішень. 

3. Приймаючи рішення у сфері регулювання земельних відносин, органи 

місцевого самоврядування можуть діяти у двох ролях: як суб’єкти владних 

повноважень та як рівноправні учасники земельних правовідносин при реалізації 

прав власника на землю. Приймаючи рішення імперативного характеру у земельних 

правовідносинах органи місцевого самоврядування здійснюють владні 

повноваження і повинні дотримуватися спеціально-дозвільного принципу, 

передбаченого ч.2 ст.19 Конституції України. У разі ж здійснення органами 

місцевого самоврядування правомочностей щодо реалізації ч.1 ст.13 Конституції 

України в частині здійснення прав власника на землю від імені Українського народу 

і ст.83 Земельного кодексу України в частині здійснення права комунальної 

власності на землю відповідної територіальної громади такі органи вступають у 

відносини, засновані на юридичній рівності сторін, і повинні дотримуватися 

загальних вимог законодавства на рівні з іншими фізичними та юридичними 

особами. 

4. Рішення органів місцевого самоврядування нормативного характеру 

займають самостійне місце в системі джерел земельного права України, а саме 

відносяться до локальних підзаконних нормативно-правових актів, які забезпечують 

правове регулювання відносин у сфері використання, охорони та відтворення земель 

на місцевому рівні. 

5. У сфері розподілу та перерозподілу земель органи місцевого 

самоврядування приймають найбільшу кількість рішень, серед яких рішення про 

надання у користування та передачу у власність земельних ділянок комунальної 

власності, рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок (щодо зміни цільового призначення земельних ділянок), рішення 

про припинення права користування земельними ділянками комунальної власності, 
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а також рішення про викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних 

потреб. 

6. Рішення про передачу земельної ділянки у приватну власність, що 

приймається в межах безоплатної приватизації, є зовнішнім вираженням 

волевиявлення відповідного органу місцевого самоврядування щодо передачі у 

приватну власність певної земельної ділянки, яке в поєднанні з клопотанням 

зацікавленої у приватизації особи утворює двосторонній правочин. У зв’язку з цим у 

випадку порушення органом місцевого самоврядування законодавчих вимог у 

процесі безоплатної приватизації визнаватися недійсним має саме правочин 

приватизації, а не окреме рішення ради. 

7. Рішення про надання певної земельної ділянки в оренду, суперфіцій чи 

емфітевзис за своєю природою є зовнішнім вираженням етапу формування 

волевиявлення на передачу конкретної земельної ділянки певній фізичній чи 

юридичній особі в користування. 

8. Рішення про продаж земельних ділянок або прав на них на земельних 

торгах можна вважати запрошенням зробити оферту, а в частині доручення 

відповідному структурному підрозділу здійснити певні дії, пов’язані з підготовкою 

до проведення аукціону - розпорядчим актом. 

9. Рішення органів місцевого самоврядування про викуп земельної ділянки 

для суспільних потреб можна розглядати лише як етап у процесі формування 

волевиявлення органу місцевого самоврядування наміру викупити земельну ділянку 

для суспільних потреб, що формально виражається через прийняття відповідного 

рішення. Такі рішення не відповідають ознакам ні адміністративних чи розпорядчих 

актів, ні ознакам оферти. Враховуючи те, що жодних прав чи обов’язків для 

власника земельної ділянки чи інших осіб (за винятком певних посадових чи 

службових осіб, на яких рішеннями покладаються певні організаційні обов’язки) 

рішення не створюють, відповідно, і порушити чиїсь права чи інтереси вони не 

можуть, тому такі рішення оскарженню взагалі не підлягають. 

10. Правильне визначення правової природи рішень у сфері розпорядження 

земельними ділянками комунальної власності безпосередньо впливає на обрання 

належного способу захисту порушених прав, адже, наприклад, кваліфікація рішення 

як етапу у формуванні волевиявлення означає, що саме по собі таке рішення не 

створює прав та обов`язків для інших осіб і відповідно не повинно оскаржуватися у 

суді. 

11. Аналіз законодавчих ініціатив з питань регулювання земельних відносин 

органами місцевого самоврядування в Україні дозволив визначити певні тенденції у 

розвитку законодавства. По-перше, принцип повсюдності місцевого самоврядування 

переважно розглядається суб’єктами законодавчої ініціативи звужено (лише як 

надання органам місцевого самоврядування повноважень розпоряджатися землями 

за межами населених пунктів). По-друге, існуючі законопроекти умовно 

поділяються на дві групи: 1) проекти, які намагаються забезпечити реалізацію 

принципу повсюдності місцевого самоврядування шляхом віднесення земель 

державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності 

відповідних територіальних громад, тобто по суті збільшують не межі повноважень 

органів місцевого самоврядування, а територію, на яку поширюються їх 
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повноваження; 2) проекти, які передбачають надання органам місцевого 

самоврядування повноважень розпоряджатися землями державної власності за 

межами населених пунктів. Друга модель, принаймні у тому вигляді, як вона 

пропонується, на нашу думку, суперечить Конституції України, тому за основу має 

бути взята перша модель запровадження повсюдності місцевого самоврядування. 

12. Приймаючи рішення у сфері регулювання земельних відносин, органи 

місцевого самоврядування можуть допускати певні помилки або свідомо 

порушувати законодавчі вимоги, в результаті чого такі рішення можуть набувати 

ознак незаконності. При цьому всі порушення, які органи місцевого самоврядування 

можуть допускати у сфері управління земельними ресурсами можуть бути поділені 

на групи, а саме, на: 1) порушення форми; 2) порушення процедури прийняття 

рішень; 3) порушення матеріально-правових норм. 

13. Незаконними мають вважатися всі рішення органів місцевого 

самоврядування, прийняті у сфері земельних відносин, які не відповідають та/чи 

прямо суперечать вимогам законів та підзаконних нормативно-правових актів, 

прийнятих відповідно до закону. Залежно від істотності порушень такі рішення 

можуть кваліфікуватися як нікчемні (нечинні з моменту прийняття) чи оспорювані 

(чинні, доки їх недійсність не буде встановлена у визначеному законом порядку). З 

метою уникнення розбіжностей на практиці у віднесенні рішень до нікчемних чи 

оспорюваних критерії їх розмежування доцільно закріпити на законодавчому рівні 

разом із зазначенням наслідків кожного виду недійсності. При цьому у випадках 

наявності дефектів акту, які полягають у формальних порушеннях процедури, що не 

вплинули на зміст рішення, такі дефекти взагалі не повинні впливати на дійсність 

прийнятого рішення. 

14. При визначенні підвідомчості справ щодо оскарження рішень органів 

місцевого самоврядування у сфері земельних відносин повинен враховуватися не 

лише суб`єктний склад учасників, а, в першу чергу, характер правовідносин 

(публічно-правовий чи приватноправовий). У випадку, коли відповідні органи 

здійснюють повноваження власника, наприклад, розпоряджаються земельними 

ділянками, мають місце приватноправові відносини або приватно-публічні з 

переважанням приватного елементу, в яких відповідні органи виступають як рівні 

суб`єкти поряд з особами, котрим надається в користування чи передається у 

власність земельна ділянка, тому пов`язані з цим спори повинні розглядатися в 

порядку цивільного чи (за наявності у таких правовідносинах суб`єктів 

господарювання) господарського судочинства. Спори ж щодо оскарження рішень 

даних органів, прийнятих на виконання владних повноважень (нормативних чи 

адміністративних актів), підпадають під юрисдикцію адміністративних судів. 
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АНОТАЦІЯ 

Кузьменко Н.О. Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі 

правового регулювання земельних відносин. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

комплексному дослідженню ролі рішень органів місцевого самоврядування в 

механізмі правового регулювання земельних відносин. У роботі розкрито питання 

щодо визначення правової природи рішень органів місцевого самоврядування, які 

приймаються у сфері земельних відносин, шляхом дослідження їх поняття, видів та 

місця у механізмі правового регулювання земельних відносин. Охарактеризовано 

найпоширеніші види рішень органів місцевого самоврядування нормативного та 

індивідуально-правового характеру, які приймаються у галузі земельних відносин.  

За результатами дослідження положень чинного законодавства України та 

законодавства зарубіжних країн, конкретних рішень органів місцевого 

самоврядування у сфері регулювання земельних відносин, вітчизняної та зарубіжної 

правової доктрини, а також судової практики України, пов’язаної з вирішенням 

спорів щодо оскарження зазначених рішень, наведено окремі пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства України, зокрема в частині регулювання органами 

місцевого самоврядування земельних відносин на місцевому рівні та визначення 

правових наслідків незаконних правових актів. 

Ключові слова: рішення органів місцевого самоврядування, земельні 

відносини, механізм правового регулювання, правове регулювання земельних 

відносин, децентралізація, нормативно-правові акти, індивідуально-правові акти, 

правові наслідки незаконних рішень. 
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Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 

посвященной комплексному исследованию роли решений органов местного 

самоуправления в механизме правового регулирования земельных отношений. В 

работе раскрыты вопросы по определению правовой природы решений органов 

местного самоуправления, принимаемых в сфере земельных отношений, путем 

исследования их понятия, видов и места в механизме правового регулирования 

земельных отношений. Охарактеризованы наиболее распространенные виды 

решений органов местного самоуправления нормативного и индивидуально-

правового характера, принимаемых в области земельных отношений. 

По результатам исследования положений действующего законодательства 

Украины и законодательства зарубежных стран, конкретных решений органов 

местного самоуправления в сфере регулирования земельных отношений, 

отечественной и зарубежной правовой доктрины, а также судебной практики 

Украины, связанной с решением споров по обжалованию указанных решений, 

приведены отдельные предложения по совершенствованию законодательства 

Украины, в частности касательно регулирования органами местного 

самоуправления земельных отношений на местном уровне и определения правовых 

последствий незаконных правовых актов. 

Ключевые слова: решение органов местного самоуправления, земельные 

отношения, механизм правового регулирования, правовое регулирование земельных 

отношений, децентрализация, нормативно-правовые акты, индивидуально-правовые 

акты, правовые последствия незаконных решений. 

 

SUMMARY 

Kuzmenko N.O. Decisions of Local Government in the Mechanism of Land 

Relations Legal Regulation. - Manuscript. 

The dissertation for obtaining academic degree of the candidate of legal sciences 

(Ph.D.), specialization 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Environmental Law; Natural 

Resources Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation is an independent comprehensive scientific research devoted to the 

comprehensive study of decisions of local government in the mechanism of land relations 

legal regulation. The paper deals with the definition of the legal nature of decisions of 

local government that are adopted in the field of land relations, by examining their 

concept, types and place in the mechanism of legal regulation of land relations.  

It is substantiated that during making decisions in the field of land relations 

regulation, local governments can act in two roles: as subjects of authority and as equal 

participants in land legal relations when exercising the rights of the owner to the land. 

When making decisions of an imperative nature in land legal relations, local governments 

exercise authority and must adhere to the special-permit principle stipulated in Part 2 of 

Article 19 of the Constitution of Ukraine. In the case, when local governments exercise the 

rights of the land owner on behalf of the Ukrainian people according to Part 1 of Article 

13 of the Constitution of Ukraine and exercise the right of municipal land ownership on 

behalf of the respective territorial community in accordance with Article 83 of the Land 

Code of Ukraine, such bodies enter in relations based on the legal equality of the parties, 
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and must adhere to the general requirements of legislation like other natural persons and 

legal entities. 

The most common types of local government decisions of normative and individual-

legal nature adopted in the field of land relations are analyzed in detail, which has made it 

possible to obtain a number of scientific results of theoretical and practical significance. 

In particular, the dissertation proves that decisions of local government play an 

important role in the mechanism of land relations legal regulation. Normative decisions 

establish one of the main elements of the mechanism of land relations legal regulation - 

the rules of law that are aimed at regulating relations in the field of use, protection and 

reproduction of land at the local level. They occupy an independent place among the 

sources of land law of Ukraine, namely, they belong to local sub-normative legal acts, 

which establish land-legal norms, obligatory for execution in the respective territory by all 

subjects of the land legal relations, which are spreading their action. At the same time 

individual legal acts of local government in the field of land relations ensure 

individualized application of the mechanism of land relations legal regulation. The value 

of individual legal acts in the mechanism of legal regulation consists in the fact that they 

help to concretize the rules of law, so that legal regulation becomes more personalized. 

Depending on the particular circumstances, decisions of individual nature may be either 

administrative acts or acts of realization of rights and obligations. At the same time taking 

into account the ability of such decisions to cause the emergence, change or termination of 

land relations, they can also qualify as legal facts. 

Special attention is paid to the analysis of decisions of local governments in the field 

of distribution and redistribution of land, the number of which in the general array of 

decisions of these bodies in the field of land relations is the largest.  

As a result of studying current Ukrainian and foreign legislation, specific decisions 

of local governments in the sphere of land relations regulation, domestic and foreign legal 

doctrine, as well as the judicial practice of Ukraine connected with the resolution of 

disputes on challenging such decisions, there have been made specific proposals aimed at 

the improvement of current legislation, especially in the part of the land relations 

regulation at the local level by local governments and determination of legal effects of 

unlawful legal acts. 

Keywords: decisions of local governments, landrelations, legal regulation 

mechanism, legal regulation of landrelations, decentralization, legal acts, individual legal 

acts, legal effect of unlawful decisions. 
 


