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АНОТАЦІЯ 

Кузьменко Н.О. Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі 

правового регулювання земельних відносин. - Кваліфікаційна наукова праця 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, Міністерство освіти і науки України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2017. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

комплексному дослідженню 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. 

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. 
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Визначено 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. 

Обґрунтовано, що 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 в 

межах здійснення владних повноважень у сфері самоврядного регулювання 

земельних відносин на місцевому рівні, 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. 
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Велику увагу приділено характеристиці найпоширеніших видів рішень 

органів місцевого самоврядування нормативного та індивідуально-правового 

характеру, які приймаються у галузі земельних відносин, що дало можливість 

отримати низку наукових результатів, які мають теоретичне та практичне 

значення. 

Зокрема, у дисертації доведено, 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 серед джерел земельного 

права України, а саме належать до локальних підзаконних нормативно-правових 

актів, 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. Значення індивідуальних 

правових актів у механізмі правового регулювання полягає в тому, що з їх 

допомогою здійснюється конкретизація норм права, завдяки чому правове 

регулювання стає більш персоніфікованим. Залежно від конкретних обставин 

рішення індивідуально-правового характеру 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. 

Особливу увагу дисертантом приділено аналізу рішень органів місцевого 

самоврядування у сфері розподілу та перерозподілу земель, кількість яких у 

загальному масиві рішень даних органів у сфері земельних відносин є 

найбільшою. У межах здійсненого дослідження вперше запропоновано рішення 
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органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у приватну 

власність у процесі безоплатної приватизації розглядати як зовнішнє вираження 

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. Обґрунтовано, 

що рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності чи прав на них 

на земельних торгах можна розглядати як зовнішню форму волевиявлення 

відповідного органу місцевого самоврядування наміру продати земельну ділянку 

чи право на неї на конкурентних засадах і може вважатися запрошенням зробити 

оферту, а в частині доручення відповідному структурному підрозділу здійснити 

певні дії, пов’язані з підготовкою до проведення аукціону - розпорядчим актом. 

Також дисертантом аргументовано висновок про те, що рішення органів 

місцевого самоврядування про викуп земельних ділянок для суспільних потреб 

можна розглядати як етап у процесі формування волевиявлення органу місцевого 

самоврядування наміру викупити певну земельну ділянку для суспільних потреб, 

що формально виражається через прийняття відповідного рішення, проте таке 

рішення не відповідає ознакам ні адміністративного чи розпорядчого акту, ні 

ознакам оферти. 

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

правові наслідки незаконних рішень. 

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, 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. 

The definition of "decision of the local government on the regulation of land 

relations" is formulated as a local legal act adopted by the local government within its 

authority and in accordance with the established procedure, and it is characterized by 

the following features: 1) is included in the system of land law sources; 2) establishes 

the land-legal norms, obligatory for execution by all subjects of the land legal relations 

in the respective territory; 3) has a non-personified character; 4) designed for repeated 

use; 5) is accepted only on matters of local importance; 6) aimed at realization and 

specification of legislative provisions in the field of use, protection and reproduction of 

lands; 7) has a local character, that is, such a decision extends only to the territory of the 

jurisdiction of the relevant local government body. 

The concept of "decision of the local government of an individual character" is 

defined as a document adopted by the local government in order to ensure the 
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implementation of the norms of the current legislation on the exercise of rights to land, 

the implementation of measures for the protection and rational use of land, the 

protection of land rights of individuals and legal entities, territorial community in order 

to establish the law and order in the field of land use in the territory of the community 

and characterized by such essential legal features: 1) has a personified character, that is, 

it is addressed to a specific person (persons) or relates to a clearly defined land plot or 

plots; 2) aimed at the regulation of specific situations that arise in the field of use, 

protection and reproduction of land; 3) the action is exhausted in the process of 

implementation of the provisions envisaged by it; 4) is capable of causing the 

emergence, change and termination of land relations, that is, to be a legal fact. 

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, 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 - 
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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. Within the 

framework of the research, it is for the first time that the decision of local governments 

concerning transfer of land plots to private ownership in the process of free-of-charge 

privatization is proposed to be considered as a manifestation of the will of the relevant 

local government regarding the transfer of a certain land plot to a private property, 

which, in combination with the petition of the person interested in privatization (see part 

6 st.118 Land Code of Ukraine), forms a bilateral transaction. 

It is substantiated that the decision on the sale of municipal land plots or rights in 

them on land trades can be considered as the manifestation of the will of the relevant 

local government intending to sell the land or the right in it on a competitive basis and 

can be considered an invitation to make an offer, and in the part of the order to the 

appropriate structural unit to carry out certain actions related to the preparation for the 

auction - an administrative act. 
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It is also argued in the dissertation that decisions of local government on the 

purchase of land plots for public needs could be considered as a stage in the process of 

forming the will of the local government to buy a certain land plot for public needs, 

which is formally expressed through the adoption of a respective decision. However, 

such decision has neither characteristics of the administrative act nor characteristics of 

the offer. 

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. 

Key words: decisions of local governments, land relations, legal regulation 

mechanism, legal regulation of land relations, decentralization, legal acts, individual 

legal acts, legal effect of unlawful decisions. 
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ВСТУП 

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, наприклад, 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)1, 

Дніпропетровська міська рада у 2015 році прийняла 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)2, 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 

                                                           
1 Київська міська рада. Офіційний сайт. Пошуковий запит [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://kmr.ligazakon.ua. - Назва з екрану. 
2 Дніпропетровська міська рада. Пошук прийнятих документів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://files.dniprorada.gov.ua. - Назва з екрану. 
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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, 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, 
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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: 
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- 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; 

- 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. 
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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 (підрозділ 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). 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, 3.3). Порівняльно-правовий метод використовувався 

для з’ясування зарубіжного досвіду правового регулювання визначення наслідків 

незаконних актів (підрозділ 3.3). При визначенні правової природи досліджуваних 
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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 
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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; 

- 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: 
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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; 
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- положення про те, що залежно від істотності допущених органами 

місцевого самоврядування при прийнятті рішень у сфері регулювання земельних 

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: 

- пропозиції 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. 

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; 
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- 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 

«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 2017 року). 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації 

відображені у 12 публікаціях, а саме: в п’яти авторських публікаціях, 
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опублікованих у 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. 
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РОЗДІЛ 1. Правова природа рішень органів місцевого самоврядування 

у сфері регулювання земельних відносин. 

1.1. Поняття та місце рішень органів місцевого самоврядування в 

механізмі правового регулювання земельних відносин. 

В умовах реформування місцевого самоврядування в Україні особливого 

значення набувають питання дослідження рішень органів місцевого 

самоврядування у галузі земельних відносин, адже саме шляхом прийняття 

відповідних рішень зазначені органи реалізують надані їм Конституцією та 

законами України повноваження щодо регулювання відносин у сфері 

використання, охорони та відтворення земель на місцевому рівні. 

Враховуючи обрання нашою державою курсу на децентралізацію, що 

передбачає розширення повноважень місцевого самоврядування, визначення 

поняття, правової природи, а також місця рішень органів місцевого 

самоврядування в механізмі правового регулювання земельних відносин має 

велике теоретичне та практичне значення, адже, як зазначає Б.М. Свірський, у 

механізмі правового регулювання суспільних відносин акти органів місцевого 

самоврядування відіграють важливу роль, виступаючи головним правовим 

засобом здійснення місцевим самоврядуванням владних повноважень на 

підвідомчій території [211, с.234]. 

За радянських часів, оскільки місцевого самоврядування в сучасному його 

розумінні не існувало і на місцях діяла т.зв. «радянська влада», яку уособлювали 

місцеві ради, котрі відносилися до органів державної влади і знаходилися у 

ієрархічній підпорядкованості рад нижчого рівня радам вищого рівня [133, с.168], 

у наукових дослідженнях акти місцевих рад розглядалися як акти державного 

управління. Враховуючи те, що місцеві ради були вбудовані в єдину систему 

органів державної влади, при прийнятті відповідних рішень вони керувалися 

загальнодержавними, а не місцевими інтересами. Лише у 1990 році з прийняттям 

Закону СРСР «Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого 

господарства в СРСР» [17] було визнано на законодавчому рівні існування 



27 

 

місцевого самоврядування як самоорганізації громадян для розв'язання 

безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого 

значення, виходячи з інтересів населення та особливостей адміністративно-

територіальних одиниць.  

Оскільки нас цікавлять питання прийняття саме органами місцевого 

самоврядування як представницькими органами територіальних громад рішень у 

сфері регулювання земельних відносин, у межах даної роботи 

досліджуватимуться рішення даних органів, які приймаються ними у сфері 

використання, охорони та відтворення земель на сучасному етапі розвитку 

Української держави. 

Варто зазначити, що акти органів місцевого самоврядування були 

предметом дослідження переважно в межах загальної теорії права, а також 

конституційного, муніципального та адміністративного права. Так, кандидатська 

дисертація Т.О. Калиновської [107] присвячена дослідженню нормативно-

правових актів місцевих рад як органів місцевого самоврядування в Україні. У 

роботі науковцем досліджено юридичну природу нормативно-правових актів 

місцевих рад, їх ознаки та види, з’ясовано місце в системі актів місцевого 

самоврядування та роль у регулюванні муніципальних правовідносин. 

Враховуючи загальнотеоретичний характер результатів даного дослідження, вони 

можуть бути використані при аналізі конкретних видів нормативно-правових 

актів, які приймаються органами місцевого самоврядування, в т.ч. у сфері 

регулювання земельних відносин.  

Комплексні дисертаційні дослідження питань нормотворчості органів 

місцевого самоврядування в Україні були здійснені В.Р. Барським [62] та 

Ю.А. Шпаком [258], основна увага в яких приділена аналізу загальнотеоретичних 

питань, що стосуються нормотворчості, а також процесуальним моментам 

прийняття органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів. У той 

же час деякі наукові положення щодо розмежування нормативних та 

індивідуальних актів вказаних органів можуть бути взяті до уваги в межах даного 
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дослідження, оскільки у процесі регулювання земельних відносин органи 

місцевого самоврядування можуть приймати рішення як нормативного, так і 

індивідуального характеру. 

У межах дослідження локальних нормативно-правових актів [245], в одному 

з підрозділів своєї дисертації В.В. Форманюком було проаналізовано сутність та 

специфіку актів органів місцевого самоврядування як територіальних локальних 

нормативно-правових актів. При цьому цікавою для нашої роботи є теза про те, 

що територіальні локальні нормативно-правові акти у науці муніципального права 

розглядаються як певним чином оформлена воля територіальної громади. 

Частково питання, пов’язані з прийняттям органами місцевого 

самоврядування рішень у сфері регулювання земельних відносин, досліджувалися 

на дисертаційному рівні А.Г. Мельник та Н.І. Данилко. Так, А.Г. Мельник у 

дисертації «Компетенція органів місцевого самоврядування первинного рівня у 

сфері регулювання земельних відносин: конституційно-правовий аспект» (2015) 

[169] здійснено комплексне дослідження компетенції органів місцевого 

самоврядування у сфері регулювання земельних відносин, проаналізовано 

загальнотеоретичні підходи до розуміння актів органів місцевого самоврядування, 

критерії їх класифікації, роль та місце нормативно-правових актів органів 

місцевого самоврядування в системі правового регулювання земельних відносин. 

У той же час викликає зауваження здійснення автором аналізу рішень органів 

місцевого самоврядування з приводу розпорядження землями комунальної 

власності, які за своєю природою є індивідуально-правовими актами, в межах 

розділу, присвяченого нормативно-правовим актам органів місцевого 

самоврядування первинного рівня у сфері регулювання земельних відносин. 

Н.І. Данилко у кандидатській дисертації «Реалізація повноважень органів 

місцевого самоврядування у галузі земельних відносин» (2013) [88] дослідила 

правові засади регулювання земельних відносин за участю органів місцевого 

самоврядування, механізм реалізації органами місцевого самоврядування 

повноважень щодо розпорядження землями комунальної власності, а також 
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механізм надання та вилучення зазначеними органами земельних ділянок із 

земель комунальної власності територіальних громад, проаналізувала контрольно-

управлінські повноваження органів місцевого самоврядування як учасників 

земельних відносин, а також правосуб’єктність даних органів у сфері вирішення 

земельних спорів. У той же час питання щодо юридичної природи рішень органів 

місцевого самоврядування, які приймаються ними в процесі реалізації 

повноважень у галузі земельних відносин, науковцем спеціально не 

досліджувалося. 

Крім того, ряд вчених побіжно торкалися питань, пов’язаних з прийняттям 

органами місцевого самоврядування рішень у сфері регулювання земельних 

відносин, у контексті дослідження інших тем. Так, деякі питання вирішення 

органами місцевого самоврядування земельних спорів розглядалися у 

кандидатських дисертаціях Л.В. Лейби «Правове регулювання вирішення 

земельних спорів» (2005) [160] та О.В. Бурцева «Правові засади вирішення спорів 

щодо меж земельних ділянок» (2016) [69], щоправда, науковці більше 

акцентували увагу у своїх роботах на процедурних моментах вирішення даними 

органами земельних спорів. 

У кандидатській дисертації О.С. Комарової «Правове регулювання 

залучення земельних ділянок комунальної форми власності у господарській обіг» 

(2012) [125] рішення органів місцевого самоврядування про надання земельних 

ділянок у користування та передачу у власність побіжно згадуються у контексті 

дослідження порядку залучення земельних ділянок комунальної форми власності 

у господарський обіг. 

І.Я. Головня в межах дисертаційного дослідження питань відчуження 

земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як 

підстави припинення права власності на земельну ділянку [79] у підрозділі, 

присвяченому процедурі такого відчуження, згадує рішення органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування про викуп земельних ділянок для 

суспільних потреб, проте науковцем спеціально не аналізується правова природа 
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таких рішень та доцільність наявності детального законодавчого регулювання 

добровільної процедури відчуження земельної ділянки для суспільних потреб. 

При цьому спірним видається твердження про те, що рішення про викуп 

необхідно визнати обмеженням права власності на таку земельну ділянку на 

законодавчому рівні.  

Аналогічно у кандидатських дисертаціях Є.П. Суєтнова «Відчуження 

земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності» 

(2013) [225], Ю.В. Туцького «Правове регулювання викупу земельних ділянок для 

суспільних потреб в Україні» (2013) [238] та Д.В. Дудника «Відчуження 

земельних ділянок для суспільних потреб: цивільно-правовий аспект» (2015) [93] 

рішення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб, що приймаються 

відповідними органами, згадуються виключно в контексті процедури викупу 

земельних ділянок, визначення ж правової природи таких рішень залишається 

поза увагою дослідників. 

Зазначений перелік дисертаційних робіт, у яких певним чином аналізуються 

чи згадуються акти органів місцевого самоврядування, не є вичерпним і 

покликаний лише продемонструвати недостатню розробку в юридичній науці 

досліджуваних у межах даної роботи питань, що обумовлює її актуальність. 

Таким чином, рішення органів місцевого самоврядування через призму 

механізму правового регулювання земельних відносин ще не були предметом 

окремого наукового дослідження. У той же час визначення правової природи, 

видів та місця рішень органів місцевого самоврядування в механізмі правового 

регулювання земельних відносин має важливе теоретичне та практичне значення.  

Сучасна юридична теорія, звертає увагу Ю.В. Делія, часто не містить чітких 

відповідей на проблемні питання щодо юридичної природи актів місцевого 

самоврядування, їх системи, структури й форми, утворення та реалізації цих актів, 

покликаних до життя практикою, саме тому ця проблема не має суто 

академічного характеру [91, с.132]. У той же час слід звернути увагу на 

необхідність розрізнення актів місцевого самоврядування та актів органів 
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місцевого самоврядування. Перше з понять є ширшим, оскільки включає в себе не 

лише акти органів місцевого самоврядування, але й акти, що приймаються 

безпосередньо територіальною громадою (наприклад, рішення, прийняті на 

місцевому референдумі) або органами самоорганізації населення, що теж входять 

у систему місцевого самоврядування. Проте в межах даного дослідження 

розглядатимуться саме акти (рішення) органів місцевого самоврядування у сфері 

земельних відносин. 

Конституція України та інші акти законодавства України оперують 

поняттям «рішення органів місцевого самоврядування», наприклад, ч.1 ст.144 

Конституції України [6] передбачає, що органи місцевого самоврядування в 

межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є 

обов'язковими до виконання на відповідній території. Відповідно до ч.2 ст.52 

Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 

дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. Як влучно зазначає І. Лагус, термін «рішення» у 

даному випадку використаний для позначення тієї форми діяльності вказаних 

органів, яка, на відміну від дій чи бездіяльності, оформляється письмово у вигляді 

відповідних юридичних документів, що носять офіційний та обов’язковий 

характер [157, с.16]. 

Згідно з ч.1 ст.59 Закону України (далі - ЗУ) «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [30] рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у 

формі рішень. Ст.152 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ) [4] до способів 

захисту прав на земельні ділянки відносить, зокрема визнання недійсними рішень 

органів місцевого самоврядування. При цьому відсутня конкретизація, що саме 

мається на увазі під терміном «рішення». У зв`язку з цим виникає потреба 

визначення поняття та правової природи таких рішень, а також з’ясування їх 

місця в механізмі правового регулювання земельних відносин. 

Як зазначає А.Г. Мельник, правові акти органів місцевого самоврядування 

мають свою особливість, що пов’язано з тим, що органи місцевого 
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самоврядування не входять до системи органів державної влади і своєю 

діяльністю виражають не волю держави, а волю територіальної громади, за 

винятком здійснення делегованих повноважень [173, с.99]. При цьому, на думку 

Н.О. Чудик, усі муніципально-правові акти є важливою формою вираження та 

закріплення норм локальної саморегуляції територіальних громад. Вони фіксують 

волю місцевого співтовариства, конституюють її. Саме в муніципальних правових 

актах і через них проявляється та існує сукупна воля місцевих жителів [254, с.84]. 

Реалізуючи надані Конституцією України та законами України 

повноваження у галузі земельних відносин, органи місцевого самоврядування 

приймають рішення про передачу у власність чи надання в користування 

земельних ділянок комунальної власності [385], про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель [358], про зміну цільового 

призначення земельних ділянок [397], про затвердження генеральних планів 

населених пунктів [402], планів зонування [391] та детальних планів територій 

[419], про затвердження правил благоустрою відповідних населених пунктів [410] 

та багато інших рішень. 

При цьому необхідно звернути увагу на те, що в юридичній літературі 

відсутній уніфікований підхід щодо використання термінології при аналізі рішень 

органів місцевого самоврядування. Так, у наукових працях по відношенню до них 

вживаються такі терміни, як «правовий акт» [55, с.192-200], «нормативно-

правовий акт» [108], «акт індивідуальної дії» [192], «адміністративний акт» [232; 

239], «правовий акт управління» [71], «акт публічної адміністрації» [249], 

«рішення суб’єкта владних повноважень» [247] тощо. О.Ф. Черданцев звертає 

увагу на те, що інколи спори в юридичній науці відбуваються тому, що сторони, 

не визначивши значення терміну стосовно даного контексту чи конкретного 

предмету роздумів, оперують даним терміном відносно різних понять, позначених 

одним і тим же терміном [251, с.49], а саме така ситуація наявна в аспекті 

досліджуваної теми, оскільки термін «рішення» в багатьох наукових працях та 

судовій практиці використовується стосовно різних понять без спеціального про 
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це зазначення, що призводить до непорозумінь і негативно впливає на 

результативність дослідження пов’язаних з рішеннями органів місцевого 

самоврядування проблем та правозастосовну діяльність.  

Враховуючи те, що невід`ємною ознакою мови, в тому числі юридичної, є її 

багатозначність [186, с.365], у зв`язку з чим некоректно говорити про 

«правильність» чи «неправильність» значення того чи іншого терміну, спробуємо 

проаналізувати існуючі підходи до розуміння рішень органів місцевого 

самоврядування у сфері земельних правовідносин у контексті співвідношення їх з 

перерахованими вище актами та встановити порівняно усталене їх застосування, а 

також сформулювати власне бачення правової природи таких рішень та їх місця в 

механізмі правового регулювання земельних відносин.  

Найбільш загальним із перелічених вище понять є поняття правового акту. 

Незважаючи на численні дослідження, присвячені природі та поняттю правових 

актів, звертає увагу Т.В. Сендецька, проблема їх визначення, а також їхньої 

класифікації залишається одним із спірних питань у юриспруденції [213, с.708]. У 

той же час у теорії права сформувалися більш-менш усталені підходи до 

розуміння правових актів та їх видів [55, с.192; 189, с.8; 57, с.199; 97, с.279; 214, 

с.153]. Не заглиблюючись зараз у дослідження даних актів [145], зазначимо, що 

для цілей даного дослідження правовий акт розглядатиметься як належним чином 

оформлене у вигляді юридичного документу волевиявлення держави, 

територіальної громади, певних органів чи посадових осіб, яке містить правові 

норми, індивідуальні приписи, автономні рішення чи правоположення практики. 

При цьому поняттям правових актів охоплюються як нормативно-правові акти, 

так і акти індивідуального характеру. У зв’язку з цим усі рішення органів 

місцевого самоврядування у сфері земельних відносин є правовими актами. Як 

зазначає О.Д. Лазор, прийняття органами місцевого самоврядування правових 

актів є формою реалізації їх компетенції [159, с.97]. При цьому надання актам 

органів місцевого самоврядування властивостей правових актів, на думку 

К. Солянніка, є однією з головних гарантій місцевого самоврядування, адже 
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прийняті суспільними утвореннями рішення санкціонуються державою, 

включаються до законодавства відповідної країни і за їх порушення передбачена 

юридична відповідальність перед державою [219, с.90]. 

Визначившись з тим, що правові акти охоплюють нормативно-правові та 

індивідуально-правові акти, коротко зупинимося на даних поняттях, оскільки 

законодавство України та судова практика виходить з того, що органи місцевого 

самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення нормативного та 

індивідуального характеру. 

Так, згідно з ч.1 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» рада в 

межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. 

Розглядаючи справу за конституційним поданням Харківської міської ради 

щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 

Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, 

десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Конституційний Суд України в рішенні від 16 квітня 2009 року N 7-рп/2009 

(справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) теж дійшов 

висновку, що органи місцевого самоврядування, вирішуючи питання місцевого 

значення, представляючи спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та 

міст, приймають нормативні та ненормативні акти. До нормативних належать 

акти, які встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний 

характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово, а 

ненормативні акти передбачають конкретні приписи, звернені до конкретно 

визначеного кола суб’єктів, застосовуються одноразово і після реалізації 

вичерпують свою дію [372]. 

Як звертає увагу Н.О. Чудик, значна частина правових актів суб’єктів 

місцевого самоврядування, зокрема рішення місцевих рад, є різновидом 

нормативно-правових актів. Як документ, правовий акт місцевого самоврядування 

об’єктивує компетенцію органу чи посадової особи, наділених публічно-

владними повноваженнями, і їхню правомочність щодо прийняття (видання) 
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правових актів [254, с.84]. Враховуючи загальнотеоретичний поділ нормативно-

правових актів за юридичною силою на закони та підзаконні нормативно-правові 

акти, рішення органів місцевого самоврядування нормативного характеру 

відносяться саме до підзаконних нормативно-правових актів, оскільки вони 

повинні прийматися у відповідності до положень Конституції та законів України. 

При цьому підзаконність муніципальних актів, на думку Т.О. Калиновської, 

пов’язана не тільки з відповідністю вимогам закону, а й з обов’язком органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування керуватися у своїй діяльності актами 

органів державної влади та управління [107, с.43-44], хоча варто звернути увагу, 

що даний обов’язок не є абсолютним, адже не всі акти органів державної влади та 

управління обов’язкові для органів місцевого самоврядування. До нормативно-

правових актів органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних 

відносин можна віднести рішення про затвердження генеральних планів 

населених пунктів та планів зонування, рішення щодо встановлення ставок плати 

за землю та пільг щодо земельного податку, що сплачується на відповідній 

території. 

Проте не всі рішення органів місцевого самоврядування мають ознаки 

нормативно-правових актів, оскільки значна їх частина стосується регулювання 

індивідуальних відносин між конкретно визначеними суб’єктами (рішення про 

надання в користування чи передачу у власність земельних ділянок комунальної 

власності, рішення про погодження проектів землеустрою, рішення за 

результатами вирішення земельних спорів тощо), тобто по суті є індивідуально-

правовими актами. Більш детально рішення органів місцевого самоврядування як 

нормативні та індивідуальні акти будуть розглянуті в наступних розділах, тому 

зараз не зупинятимемося на цьому питанні. 

У той же час, враховуючи наявність значного масиву судової практики, 

пов`язаної з оскарженням рішень органів місцевого самоврядування на підставі 

недотримання законодавства про регулювання господарської діяльності при їх 

прийнятті (зокрема, це стосується рішень, пов’язаних із визначенням ставок плати 
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за землю відповідно до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) [7] та 

затвердженням технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок), вважаємо за доцільне в межах даного підрозділу з’ясувати правову 

природу таких рішень і можливість їх кваліфікації як регуляторних актів, оскільки 

це має важливе теоретичне та практичне значення. 

Законодавче визначення терміну «регуляторний акт» міститься в ЗУ «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [19]. 

Так, відповідно до ст.1 даного Закону регуляторний акт - це: 1) прийнятий 

уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі 

положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а 

також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб'єктами господарювання; 2) прийнятий 

уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, 

який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово 

та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані 

на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних 

відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та 

суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ 

відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-

правовим актом. 

Як звертає увагу О.О. Борбунюк, регуляторний акт є різновидом 

нормативно-правого акту, прийнятим відповідно до закону, спрямованим на 

регулювання відносин, які виникають між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб’єктами господарювання [64, с.51]. 

Аналіз судової практики дозволяє зробити висновок, що національні суди 

відносять рішення органів місцевого самоврядування щодо визначення розмірів 

плати за землю, в т.ч. рішень про затвердженням технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок, до регуляторних актів [423; 413; 

339; 340; 383]. Наприклад, в одному з рішень суд прямо зазначив, що 
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розглядуване рішення Луцької міської ради № 75/28 від 25.06.2015 року «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. 

Луцька» є регуляторним актом, який прийнятий уповноваженим регуляторним 

органом та окремі положення якого спрямовані на правове регулювання 

господарських та адміністративних відносин [323]. У іншому рішенні суд теж 

виходив з того, що рішення органу місцевого самоврядування про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель спрямоване на 

правове регулювання господарських відносин і адміністративних відносин між 

регуляторним органом та іншими суб'єктами господарювання, а тому є 

регуляторним актом, стосовно якого ЗУ «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» визначено чітку процедуру його 

прийняття, недотримання якої тягне за собою його недійсність [324]. 

При цьому на практиці інколи досить складно однозначно відповісти, чи 

відноситься той чи інший акт до регуляторних, що пов’язано з нечіткістю 

критеріїв, наведених у вищезазначеному законі. У той же час віднесення чи 

невіднесення рішень органів місцевого самоврядування, зокрема щодо 

встановлення розмірів земельного податку чи орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності до регуляторних актів має не лише теоретичне, але і 

важливе практичне значення, адже впливає на можливість їх оскарження з 

мотивів недотримання процедури їх прийняття, передбаченої ЗУ «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [150, с.141]. 

Для того, щоб повніше зрозуміти, які ж саме акти можна кваліфікувати як 

регуляторні, пропонуємо проаналізувати ключові ознаки, вказані у 

вищенаведеному визначенні. При цьому особливу увагу при віднесенні актів до 

регуляторних необхідно звертати на відносини, що є предметом регулювання 

даних актів. Так, і в першому, і в другому випадках законодавець предметом 

регулювання регуляторних актів визначив господарські відносини, а також 

адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами 

державної влади та суб'єктами господарювання [150, с.141]. 
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У зв’язку з цим необхідно визначитися, чи можна відносини з приводу 

визначення плати за землю відносити до господарських чи адміністративних. 

Враховуючи визначення господарських відносин, яке міститься у ст.3 

Господарського кодексу України (далі - ГКУ) [1], а також їх наукове розуміння 

[265, с.20-25; 82, с.47-56], можна однозначно відповісти, що відносини у сфері 

справляння плати за землю не належать до господарських. Оскільки такі 

відносини мають державно-публічний характер, виникають з приводу справляння 

податку на майно в частині земельного податку та орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності з фізичних та юридичних осіб до відповідних 

місцевих бюджетів, то відносини, пов’язані зі справлянням плати за землю, на 

нашу думку, є комплексними відносинами, що містять ознаки земельних, 

податкових та адміністративних, тому вони можуть бути предметом регулювання 

регуляторних актів, проте обов’язковим учасником таких відносин має бути 

суб’єкт господарювання [150, с.142]. На думку В. Горбика, якщо рішення органів 

місцевого самоврядування стосуються державної регуляторної політики, зокрема 

напрямів господарської діяльності з використання та охорони природних 

ресурсів, то вони є регуляторними актами [81, с.175].  

Проте очевидно, що рішення місцевих рад щодо затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, встановлення 

податку на майно в частині земельного податку, про встановлення ставок 

орендної плати за земельні ділянки тощо поширюються не лише на суб’єктів 

господарювання, але й на інших фізичних та юридичних осіб, тому виникає 

питання, наскільки коректно вважати такі рішення регуляторними актами. 

Як звертають увагу О.М. Сташевський та О.О. Юлдашев, якщо проект 

регуляторного акта одночасно містить норми, що регулюють господарські 

відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими 

органами державної влади та суб’єктами господарювання, та норми, що 

регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, 

то аналіз регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють 
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господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними 

органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання 

[222, с.43]. Аналогічна позиція була висвітлена у листі Державного комітету 

України з питань регуляторної політики та підприємництва від 24.03.2006 року № 

2305, в якому було зазначено в контексті актів органів місцевого самоврядування 

щодо визначення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, що надаються приватними підприємствами, що такі 

акти є регуляторними актами у частині встановлення тарифів для суб'єктів 

господарювання [290]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що рішення органів місцевого 

самоврядування, зокрема у сфері визначення плати за землю можна кваліфікувати 

як регуляторні акти в частині, що стосується регулювання адміністративних 

відносин, учасниками яких є суб’єкти господарювання [150, с.143]. 

Варто звернути увагу, що по відношенню до актів органів місцевого 

самоврядування інколи вживається формулювання «правові акти управління» [53, 

с.51; 223 , с.4]. Враховуючи існуючі у юридичній літературі підходи до розуміння 

даних актів та їх співвідношення з актами органів місцевого самоврядування [220, 

с.247; 66, с.17, 20; 235, с.187; 188, с.127], можна зробити висновок, що якщо 

розглядати правовий акт управління як зовнішнє оформлення волевиявлення (дії) 

суб’єктів владних повноважень у вигляді певного юридичного документу, 

прийнятого в установленому законом порядку з метою реалізації завдань та 

функцій управління і який містить норми права чи індивідуальні приписи, що 

призводять до виникнення, зміни чи припинення певних правовідносин, тоді 

рішення органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних 

відносин, які відповідають зазначеним ознакам, можуть бути віднесені до 

правових актів управління [145]. 

Варто зазначити, що останнім часом в юридичній літературі, особливо 

адміністративно-правового спрямування, все частіше починає використовуватися 

термін «адміністративний акт», в т.ч. і по відношенню до рішень органів 
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місцевого самоврядування [184; 232], хоча більш традиційним для вітчизняної 

науки є вживання терміну «індивідуальний акт управління». Проте, враховуючи 

застосування в законодавстві багатьох зарубіжних країн, в т.ч. держав-членів 

Європейського Союзу (далі - ЄС), терміну «адміністративний акт» та 

зобов`язання України гармонізувати національне законодавство до законодавства 

ЄС, доцільно зупинитися на аналізі підходів до визначення адміністративних 

актів у юридичній науці. 

Комплексне дослідження адміністративних актів, процедури їх прийняття та 

припинення дії було здійснено В.П. Тимощуком, який визначає адміністративний 

акт як волевиявлення адміністративного органу щодо вирішення адміністративної 

справи, спрямоване на виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків 

конкретних фізичних або юридичних осіб. Адміністративним актом, підкреслює 

вчений, завершується розгляд і вирішення справи по суті. До визначальних ознак 

адміністративного акта віднесено його прийняття адміністративною владою 

(адміністративним органом), індивідуальність (конкретність) та зовнішня дія. При 

цьому ключовими ознаками адміністративної влади, на думку В.П. Тимощука, є її 

виконавчий (виконавський) та «службовий» характер, тобто такий, що 

підпорядковується політичній владі та зорієнтований на забезпечення надання 

публічних послуг приватним особам [232, с.17, 33]. 

Досліджуючи на дисертаційному рівні питання теорії та практики 

застосування індивідуальних адміністративних актів як виду адміністративних 

актів, О.О. Мандюк робить висновок про те, що індивідуальний адміністративний 

акт можна визначити як одностороннє волевиявлення адміністративного органу 

зовнішньої дії, що безпосередньо впливає на права, свободи чи інтереси 

конкретних осіб або стосується конкретної ситуації [164, с.48]. 

Дещо інший підхід застосовує І.А. Артеменко, який адміністративний акт 

органу виконавчої влади розглядає як підзаконне, владне, загальнообов`язкове, 

одностороннє волевиявлення-рішення зазначених органів (посадових осіб), що 

прийняте в межах їх компетенції та містить норми права або індивідуальні 
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приписи щодо виконання завдань і реалізації функцій цих органів, пов`язане з 

виникненням, зміною чи припиненням правовідносин із метою забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів приватної особи [60, с.39]. На нашу думку, дане 

визначення містить у собі певні суперечності, оскільки з одного боку 

адміністративні акти розглядаються як загальнообов`язкові рішення, тобто 

характеризуються як нормативні акти, а з іншого – вказується, що вони можуть 

містити індивідуальні приписи, які поширюються на певних конкретно 

визначених осіб. Хоча можна припустити, що науковець прагнув об`єднати під 

назвою адміністративних актів і нормативно-правові, і індивідуально-правові 

акти. В той же час в зарубіжних країнах, зокрема тих, які наслідують німецьку 

традицію адміністративного права, адміністративними актами (нім. - 

Verwaltungsakt) вважаються саме індивідуальні рішення чи заходи публічної 

адміністрації. Наприклад, у Польщі адміністративним актом вважається владна 

юридична дія адміністративного органу, спрямована на виникнення конкретних, 

індивідуально-визначених юридичних наслідків [279]. 

Використання терміну «адміністративний акт» у такому вузькому значенні 

характерне також для документів Європейської Комісії, Європейського суду з 

прав людини та Ради Європи, в яких адміністративний акт розглядається як будь-

який індивідуальний захід або рішення, який прийнято під час здійснення 

публічної влади, який має характер прямої дії та правомірно або неправомірно 

торкається прав, свобод та інтересів приватних осіб та який не є актом, що 

виконується під час здійснення судових функцій [283]. Хоча, звертає увагу 

В.П. Тимощук, в останні роки на рівні рекомендацій Комітету міністрів Ради 

Європи згадуються і так звані «адміністративно-регулятивні акти» (англ. – 

administrative regulatory acts), а також «акти адміністрації», які включають як 

індивідуальні, так і нормативні правові акти [232, с.21]. Щоправда в останньому 

випадку англійський і французький варіанти тексту Рекомендації Комітету 

міністрів Ради Європи (2004)20 «Про судовий перегляд адміністративних актів 

(актів адміністрації)» частково відрізняються, оскільки в англійській версії вжито 
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термін administrative acts [282], а у французькій - des actes de l'administration [281], 

при тому, що у французькому адміністративному праві існує окреме 

словосполучення на позначення адміністративних актів – acte administrative [232, 

с.21], що свідчить на користь необхідності розрізняти адміністративні акти та 

акти адміністрації. 

Також важливою ознакою адміністративних актів є прийняття їх у процесі 

здійснення публічної влади. Так, Резолюція (77) 31 Комітету Міністрів Ради 

Європи від 28 вересня 1977 року «Про захист прав особи відносно актів 

адміністративних органів» містить рекомендації державам-членам керуватися у 

своєму праві й адміністративній практиці принципами, які наводяться у додатку 

до цієї резолюції і застосовуються для захисту осіб, як фізичних, так і юридичних, 

в адміністративних процедурах відносно будь-яких індивідуальних заходів або 

рішень, які були прийняті в ході здійснення публічної влади і які за своїм 

характером безпосередньо впливають на їхні права, свободи або інтереси 

(адміністративні акти). З метою запобігання виникненню розбіжностей у 

застосуванні терміну «адміністративний акт», резолюція надає йому своє 

визначення, яке міститься в першому параграфі вступної записки, при цьому 

зазначається, що акт має бути вчинений «в ході здійснення публічної влади» [41]. 

На нашу думку, адміністративний акт являє собою індивідуально-правовий 

акт, виданий органом публічної адміністрації (в т.ч. органом місцевого 

самоврядування) у ході виконання адміністративних функцій у публічно-

правових відносинах для регулювання конкретного випадку і спрямований на 

виникнення, зміну чи припинення прав і обов`язків сторін. У цьому плані 

адміністративними актами можна вважати правові акти управління 

індивідуального характеру, прикладом яких у сфері земельних відносин можна 

вважати рішення органу місцевого самоврядування про погодження проектів 

землеустрою, рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок 

приватної власності тощо [145, с.56].  
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Що стосується віднесення рішень органів місцевого самоврядування до 

«актів суб’єкта владних повноважень», то, в першу чергу, необхідно визначитися, 

чи завжди, приймаючи рішення у сфері земельних відносин, зазначені органи 

здійснюють владні повноваження. 

Як зазначає А.Г. Мельник, у земельних відносинах органи місцевого 

самоврядування володіють подвійним статусом, оскільки одночасно можуть 

виступати суб’єктом, що регулює земельні відносини, і цивільно-правовим 

учасником цих відносин [171, с.86]. У доповіді Європейського комітету з питань 

місцевої та регіональної демократії також звертається увага на те, що 

муніципалітет (орган місцевого самоврядування – прим. автора) займає досить 

незвичну позицію, будучи одночасно і суб’єктом регулятивної влади, і суб’єктом 

права власності. Таке поєднання функцій може мати як позитивні, так і негативні 

наслідки залежно від того, як вони здійснюватимуться. Якщо результатом цього є 

незастосування місцевою владою власних правил, наслідки явно є негативними. У 

той же час, якщо муніципалітет скористається можливістю поєднання власних 

регуляторних меж з діяльністю як суб’єкта господарювання, то може бути 

досягнутий дуже позитивний кумулятивний ефект [277]. Тут варто зауважити, що 

відповідно до чинного законодавства України органи місцевого самоврядування 

не є суб'єктами господарювання (ст.8 ГКУ), проте це не заперечує тези про 

подвійність правового статусу даних органів. 

Дійсно, дані органи, з одного боку, мають повноваження регулювати 

земельні правовідносини шляхом встановлення обов’язкових до виконання на 

відповідній території норм права, тобто діють як суб’єкти владних повноважень, а 

з іншого боку, здійснюють права власника від імені територіальної громади на 

засадах юридичної рівності сторін. 

У зв’язку з цим існує потреба наукового аналізу повноважень органів 

місцевого самоврядування у сфері земельних правовідносин3, оскільки правильне 

                                                           
3 Див. Кузьменко Н.О. Повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів земельних правовідносин: 

imperium vs dominium// Право і суспільство. – 2017. - №1. – Ч.2. - С.22-26. 
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визначення того, коли зазначені органи реалізують владні повноваження, а коли 

виступають суб’єктом приватноправових відносин, має важливе теоретичне та 

практичне значення, зокрема в контексті визначення вимог, яких мають 

дотримуватися органи місцевого самоврядування при прийнятті рішень із 

земельних питань, можливості кваліфікації їх рішень як актів суб’єктів владних 

повноважень, а також визначення підвідомчості спорів, пов’язаних з оскарженням 

прийнятих даними органами рішень. 

На думку А.О. Лазор та О.Д. Лазор, повноваження органів місцевого 

самоврядування являють собою закріплені нормативно-правовими актами права й 

обов’язки, які визначають межі самостійного вирішення питань місцевого 

значення, а також створення умов для надання послуг щодо задоволення потреб 

населення та здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства [158, 

с.62]. При цьому, як зазначається в юридичній літературі, повноваженню, яке 

розглядається як елемент характеристики органів влади і місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, притаманна така ознака, як владність [80, 

с.150], у зв’язку з чим вважаємо за доцільне коротко проаналізувати підходи до 

розуміння поняття «влада», які сформувалися ще в римському праві, котре 

справедливо вважається фундаментом романо-германської правової системи, до 

якої належить і Україна. 

У римському праві існувало кілька термінів для позначення різних аспектів 

поняття «влада», серед яких можна виділити два, котрі стосуються даного 

дослідження, а саме imperium (від лат. дієслова imperare - командувати) та 

dominium (від лат. дієслова domare - приборкувати). 

Як зазначає Моріс Рафаель Кохен, відмінність між власністю і 

володарюванням загалом ототожнюється з розмежуванням у римському праві 

понять dominium як володарювання індивідуума над речами та imperium як 

володарювання правителя над усіма індивідуумами [278]. Тобто imperium 

розглядався як повноваження встановлювати загальнообов’язкові правила, а 

dominium – як повноваження власника по відношенню до його майна. 
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У науковій літературі звертається увага на те, що в основі Римської 

республіки як політичної системи лежало сакральне поняття imperium, яким 

визначалася повнота вищої виконавчої влади у цивільній та військовій сферах 

[179, с.176]. При цьому особа, наділена imperium, мала повноваження діяти від 

імені усієї держави, мала т.зв. верховну владу. По суті imperium являв собою 

владні повноваження, які полягали в можливості і реальній здатності їх носія 

забезпечити поведінку інших осіб у потрібних межах з метою задоволення 

певного публічного інтересу. Переносячи цю концепцію на сучасність, можна 

стверджувати, що приймаючи рішення імперативного характеру у публічних 

правовідносинах, в тому числі земельних, органи державної влади та місцевого 

самоврядування реалізують наданий їм imperium. 

Якщо ж говорити про інший прояв поняття «влада», а саме dominium, то 

варто звернути увагу на те, що даний термін початково використовувався у 

римському праві для позначення повного і безперешкодного панування особи над 

річчю і являв собою своєрідний наближений аналог сучасного розуміння 

правомочностей власника. Як зазначає В.Й. Кісель, у Стародавньому Римі термін 

dominium означав «панування» і застосовувався до всіх випадків знаходження 

будь-якої речі в сфері будь-чиєї влади [112, с.135]. 

Особа, яка правомірно здійснювала dominium, називалася dominus. 

Цивільний dominium був по суті реляційною концепцією, яка поєднувала разом 

власника з його майном. Проте, як зазначає Даніель Лі, не кожен, хто володів 

майном, обов’язково був dominus, адже фактично майно досить часто переходило 

іншим особам без передачі повноважень dominium [271, с.378-379]. При цьому 

Макс Радін звертає увагу на те, що термін dominium застосовувався для опису всіх 

можливих дій, які могли вчинятися по відношенню до майна, в т.ч. землі [280, 

с.210]. 

Враховуючи надзвичайну багатогранність земельних правовідносин, 

виникає питання, коли органи місцевого самоврядування здійснюють 

повноваження imperium, а коли – dominium. 
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Як зауважує А.Г. Мельник, правове регулювання земельних відносин 

органами місцевого самоврядування відбувається через прийняття відповідних 

нормативних актів у цій сфері, що встановлюють правила поведінки для суб’єктів 

земельних відносин на відповідній території. Саме в такій діяльності і 

проявляється суть владних повноважень органів місцевого самоврядування [171, 

с.86]. У цілому погоджуючись з даною позицією, звернемо увагу на те, що владні 

повноваження дані органи здійснюють не лише тоді, коли приймають нормативні 

рішення, але й коли вони приймають індивідуальні акти імперативного характеру. 

Г. Ткач зазначає, що відносини суб’єктів владних повноважень з іншими 

учасниками правовідносин будуються за схемою “влада–підпорядкування”, тобто, 

реалізуючи на практиці суспільні (публічні) інтереси, суб’єкти владних 

повноважень формують державну або суспільну волю у формі правового рішення 

і адресують її іншим учасникам правовідносин – громадянам, організаціям, 

моделюючи поведінку останніх, а вони, своєю чергою, зобов’язані виконувати 

встановлені правила (приписи). При цьому, зазначає науковець, наявність владних 

повноважень вказує на реальну здатність суб’єкта забезпечити поведінку іншої 

сторони в необхідних межах [233, с.101]. До того ж, у науковій літературі 

наголошується, що владні повноваження виникають та реалізуються виключно в 

межах публічно-правових відносин або, інакше кажучи, є квінтесенцією публічної 

влади [73]. Тому 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 приватної власності тощо, органи місцевого самоврядування здійснюють 

владні повноваження або, іншими словами, imperium 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. Як зазначається у науково-практичному 
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коментарі ст.19 Конституції України, встановлення щодо органів державної вдали 

та органів місцевого самоврядування спеціально-дозвільного типу правового 

регулювання є найбільш відповідним способом впорядкування їх діяльності в 

умовах правової держави, позаяк забезпечує підпорядкування реалізації владних 

функцій вказаними органами та їх посадовими особами вимогам закону, вводить 

їх діяльність у чіткі, зрозумілі для усіх рамки і саме таким чином обмежує 

можливості прояву свавілля [127]. 

У разі ж прийняття рішень, пов’язаних з передачею земельних ділянок у 

власність чи надання в користування, такі органи, на нашу думку, здійснюють 

повноваження dominium в силу положень ст.13 Конституції України, проте 

власником таких земель є Український народ на вищому рівні та відповідна 

територіальна громада – на нижчому рівні [193, с.223]. При цьому закріплення на 

рівні Основного Закону держави права власності на землю Українського народу 

як первинного по відношенню до інших форм власності (державної, комунальної 

та приватної) було пов’язано, на нашу думку, з реалізацією права Українського 

народу на самовизначення та набуттям Україною незалежності. Як зазначає 

Д.Л. Ковач, юридичними підставами виникнення права власності на землю 

Українського народу виступають факти прийняття Декларації про державний 

суверенітет України, Закону України «Про власність» і Конституції України, в 

яких закріплено природне право цього суб’єкта на землю та інші природні 

ресурси [119, с.129]. Не заперечуючи ідеологічну важливість положень ст.13 

Конституції України, вважаємо за потрібне зазначити, що, на нашу думку, «право 

власності Українського народу», згадане у цій нормі, не є правом власності в 

класичному цивілістичному розумінні, а є по суті всенародним (національним) 

надбанням, про яке говорять, зокрема І.І. Каракаш [110, с.382] та П.Ф. Кулинич 

[153, с.6], і закріплення такого права, в першу чергу, спрямовано на забезпечення 

територіальної цілісності України. Як зазначає В.І. Семчик,  норму статті 13 

Конституції України варто розглядати як право Українського народу на всю 

земельну територію України, обмежену кордонами від інших держав, тобто дана 
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норма відображає право народу на всю цілісну земельну територію як вираження 

політичного панування України над певною частиною земної кулі [212, с.290-

291]. У той же час на місцевому рівні власниками земель комунальної власності є 

відповідні територіальні громади. А оскільки у відносинах щодо розпорядження 

землями комунальної власності органи місцевого самоврядування по суті 

здійснюють право власності від імені територіальної громади, то 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.  

Так, Вищий господарський суд України (далі - ВГСУ) при розгляді спору 

щодо зобов’язання органу місцевого самоврядування розглянути на наступній 

(черговій або позачерговій) сесії питання про затвердження технічної 

документації та про надання в оренду земельних ділянок фізичній особі-

підприємцю у своєму рішенні також підкреслив, що рада у справі, що 

розглядається, виступає як суб'єкт цивільних правовідносин і має такий самий 

правовий статус, що й інші учасники цих відносин. Реалізуючи право 

розпорядження земельною ділянкою, яка перебувала у її власності, рада 

відповідно до ст. 5 ЗКУ має рівні права з громадянами та юридичними особами, з 

якими вона вступає у відносини щодо володіння, користування і розпорядження 

землею. Тобто при здійсненні повноважень власника землі відповідач є 

рівноправним суб'єктом земельних відносин, дії якого спрямовані на реалізацію 

права розпоряджатися землею. У цьому випадку відсутня підпорядкованість 

одних учасників земельних правовідносин іншому, яка має місце під час 

здійснення органом місцевого самоврядування владних управлінських функцій. У 

зв’язку з цим суд зазначив, що висновки апеляційного суду про розгляд даної 

справи в порядку адміністративного судочинства є помилковим і направив справу 

для розгляду по суті до апеляційного господарського суду [313]. У цілому 

підтримуючи даний підхід суду, звернемо увагу на те, що суд у мотивувальній 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_19/ed_2012_07_05/pravo1/T012768.html?pravo=1#19
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частині рішення помилково назвав орган місцевого самоврядування власником 

земельної ділянки, оскільки відповідна місцева рада є лише представником 

власника (територіальної громади). 

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ (далі - ВССУ) у своїй постанові від 01.03.2013 року № 3 «Про 

деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних 

справ» також звернув увагу на те, що згідно зі статтями 13 і 14 Конституції 

України, статтями 177, 181, 324 і главою 30 Цивільного кодексу України (далі – 

ЦКУ) земля та земельні ділянки є об’єктами цивільних прав, а держава і 

територіальні громади через свої органи беруть участь у земельних відносинах із 

метою реалізації цивільних та інших прав у приватноправових відносинах, тобто 

прав власників земельних ділянок. У зв’язку з цим у постанові наголошується на 

необхідності при вирішенні конкретної справи встановлювати, є спір 

приватноправовим або публічно-правовим; чи виник спір із відносин, 

урегульованих нормами цивільного права, чи пов’язані ці відносини зі 

здійсненням сторонами цивільних або інших майнових прав на земельні ділянки 

на засадах рівності; чи виник спір щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень при реалізації ним управлінських функцій у сфері 

земельних правовідносин [329]. Тобто ВССУ теж розмежовує повноваження 

відповідних органів, пов’язані з реалізацією права власності на землю на засадах 

юридичної рівності сторін (dominium), та владні повноваження, спрямовані на 

реалізацію управлінських функцій (imperium). 

Проте в науці та правозастосуванні існує й протилежний підхід, який був 

підкріплений рішенням Конституційного Суд України (далі - КСУ) від 01.04.2010 

року №10-рп/2010 [373], у якому зазначається, що при вирішенні питань, що 

випливають з положень пп. «а», «б», «в» і «г» ч.1 ст.12 ЗКУ, а також інших 

питань місцевого значення, віднесених законом до їхньої компетенції в аспекті ч.1 

ст.143 Конституції України, органи місцевого самоврядування діють як суб’єкти 

владних повноважень. На перший погляд, може скластися враження, що при 
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вирішенні всіх питань у сфері земельних правовідносин органи місцевого 

самоврядування діють як суб’єкти владних повноважень, проте такий висновок, 

на нашу думку, суперечить іншим положенням, зокрема, цивільного 

законодавства, відповідно до якого територіальні громади набувають і 

здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у 

межах їхньої компетенції, встановленої законом (ст. 172 ЦКУ) та існуючій 

судовій практиці, яка виходить з поділу відносин на публічно-правові і 

приватноправові, суб’єктами яких можуть бути і органи місцевого 

самоврядування. Оскільки КСУ розглянув у своєму рішенні лише перший 

випадок, то воно є нерелевантним до відносин, які є приватноправовими за своєю 

природою. Що ж до тлумачення КСУ положень пп. «а», «б», «в» і «г» ч.1 ст. 12 

ЗКУ, то, враховуючи наявність іншого законодавчого регулювання відповідних 

відносин, у випадку, якщо конкретні земельні правовідносини регулюються 

іншими положеннями законодавства (наприклад, ст.118, 122, 123 ЗКУ тощо), то 

дане рішення КСУ взагалі не підлягає застосуванню щодо таких правовідносин, 

оскільки формально воно стосується виключно тлумачення пп. «а», «б», «в» і «г» 

ч.1 ст. 12 ЗКУ.  

Варто зауважити, що інтерпретація положень чинного законодавства у 

даному рішенні КСУ не отримала схвалення з боку багатьох науковців і 

практикуючих юристів. Так, Л.Л. Зуєвич, критикуючи дане рішення КСУ, 

зазначає, що право органу місцевого самоврядування на розпорядження 

земельними ділянками територіальної громади, яку він представляє, за своїм 

змістом може бути ототожнене з розпорядженням майном на власний розсуд як 

елементом права власності, а тому правовідносини, пов`язані з реалізацією права 

розпорядження конкретними земельними ділянками, мають господарський 

(економічний) характер і належать до майново-господарських зобов`язань, що 

мають цивільно-правове регулювання [100, с.8]. 

Крім того, як зазначив ВГСУ, рада як власник землі вільна у виборі суб`єкта 

щодо надання йому права користування в порядку, встановленому законом [318]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970280.html
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У даному контексті знову звертаємо увагу на те, що відповідна місцева рада не є 

власником землі, а лише здійснює право власності на землю від імені 

територіальної громади, тобто є по суті її законним представником. При цьому, 

реалізуючи повноваження dominium, органи місцевого самоврядування не можуть 

діяти довільно, адже при прийнятті рішень щодо передачі у власність чи надання 

в користування земельних ділянок комунальної власності дані органи 

розпоряджаються не своєю власністю, а власністю територіальної громади (є її 

представниками), тому, приймаючи рішення щодо розпорядження землями 

комунальної власності, вони повинні дотримуватися інтересів територіальної 

громади у раціональному та ефективному використанні та охороні землі як 

основного національного багатства, збереженні та підвищенні родючості ґрунтів, 

забезпеченні безпечного для життя і здоров’я населення навколишнього 

природного середовища. Це обумовлює необхідність існування чітких меж, в яких 

органи місцевого самоврядування повинні діяти, для уникнення зловживань і 

вчинення дій, які порушуватимуть інтереси власника. Такі межі, на нашу думку, 

визначені Конституцією та законами України, зокрема ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ЗКУ. Так, ч.7 ст.41 Конституції України закріплює 

обмеження, котрого також мають дотримуватися органи місцевого 

самоврядування, а саме: використання власності не може завдавати шкоди 

правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію і природні якості землі. Як звертає увагу П.Ф. Кулинич, у 

даній статті по суті визначається конституційний статус землі як основного 

національного багатства [154, с.237]. 

Враховуючи те, що у випадках, коли дані органи діють як представники 

власника землі, суб’єктом земельних правовідносин є не орган місцевого 

самоврядування, а територіальна громада, ст.19 Конституції України не повинна 

застосовуватися в «публічній частині». У такому разі діють норми Конституції 

України, котрі визначають межі здійснення відповідними органами прав власника 

землі, зокрема вимога реалізації права власності виключно відповідно до закону. 
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При цьому якщо закон встановлює конкретні межі, спосіб і підстави здійснення 

повноважень власника (dominium), то органи місцевого самоврядування мають їх 

дотримуватися, а якщо ні, то можуть самостійно визначати спосіб розпорядження 

в межах повноважень, визначених Конституцією та Законами України. 

Наприклад, як звертає увагу А.М. Мірошниченко, навіть за відсутності 

спеціального закону, що визначав детальний порядок проведення земельних 

торгів (на даний момент такий порядок визначений гл.21 ЗКУ - прим. автора), 

земельні аукціони могли проводитися у відповідності до чинного законодавства 

України, зокрема, загальних положень ЦКУ про порядок укладення договорів 

[181, с.41, 46]. На думку В.В. Носіка, територіальні громади чи їх представницькі 

органи як суб`єкти права комунальної власності також мають право самостійно 

визначати правові форми розпорядження землею в межах села, селища, міста, 

оскільки Кодекс не забороняє радам вчинювати такі дії [193, с.299-300]. У той же 

час варто зазначити, що представницькі органи місцевого самоврядування не 

можуть діяти довільно в силу того, що реалізують повноваження власника землі 

від імені територіальної громади, тому вони підпадають під дію обмежень, 

встановлених Конституцією та законами України, в т.ч. щодо визначення 

правових форм розпорядження землями комунальної власності. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що органи 

місцевого самоврядування у земельних правовідносинах можуть діяти і як 

суб’єкти владних повноважень, здійснюючи наданий їм imperium (наприклад, 

приймаючи рішення про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель, змінюючи цільове призначення земельних ділянок 

приватної власності тощо), і як рівноправний учасник земельних правовідносин 

при реалізації повноважень dominium (приймаючи рішення про передачу 

комунальних земельних ділянок у власність чи надання в користування фізичним 

та юридичним особам). При цьому вимоги ч.2 ст.19 Конституції України 

поширюється на органи місцевого самоврядування саме при здійснення ними 

публічних функцій. Натомість, при реалізації повноважень власника землі органи 



53 

 

місцевого самоврядування мають дотримуватися загальних вимог законодавства 

на рівні з іншими фізичними та юридичними особами [144, с.25]. 

Отже, 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 [145, с.60]. 

Визначившись із розумінням рішень органів місцевого самоврядування, 

проаналізуємо їх місце в механізмі правового регулювання земельних відносин 

залежно від конкретних різновидів.  

Для початку зазначимо, що у юридичній літературі правове регулювання з 

незначними смисловими розбіжностями переважно розглядається як 

здійснюваний за допомогою права і всієї сукупності правових засобів 

цілеспрямований юридичний вплив на суспільні відносини [54, с.5; 163, с.26-27; 

205, с.151; 229, с.11; 231, с.257; 256, с.40-41], тобто правовим регулюванням 

охоплюється прийняття як нормативно-правових актів, так і актів індивідуального 

характеру. Так, А.Г. Мельник визначає правове регулювання в сфері земельних 

відносин органами місцевого самоврядування як діяльність з прийняття рішень, 

які є обов’язковими для всіх суб’єктів, які знаходяться на території відповідної 

територіальної громади, а також інших індивідуальних актів, які врегульовують 

конкретні земельні відносини [172, с.94]. 

Беручи до уваги розуміння механізму правового регулювання, яке 

сформувалося в межах досліджень із загальної теорії права, як сукупності 

(системи) правових (юридичних) засобів, способів та форм, які динамічно 

функціонують і взаємодіють з метою упорядкування суспільних відносин і 

здійснюють цілеспрямований вплив на поведінку суб’єктів правовідносин [57, 
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с.364; 132, с.26; 138, с.86; 166, с.474; 215, с.120; 228, с.15], та враховуючи підходи 

до визначення елементів механізму правового регулювання [54, с.34-35; 57, с.364-

365; 217, с.499; 115, с.102; 139, с.77], зауважимо, що в межах нашої роботи 

механізм правового регулювання земельних відносин розумітиметься як система 

правових заходів, до якої, зокрема (але не виключно) входять норми права, втілені 

у нормативно-правових актах, юридичні факти, правовідносини, акти реалізації 

прав та обов’язків, акти застосування права, та за допомогою якої (системи) 

здійснюється цілеспрямований вплив на відносини у сфері використання, охорони 

та відтворення земель з метою їх встановлення, розвитку та упорядкування4. 

С.С. Алєксєєв зазначає, що нормативні юридичні акти являють собою таку 

ланку в механізмі правового регулювання, яка обслуговує його нормативну 

основу, тобто першу ланку механізму – юридичні норми. При цьому така 

«службова» роль, на думку вченого, властива взагалі правовим актам, до яких, 

крім нормативних, відносяться також індивідуальні акти [54, с.35, 119]. У цій 

частині можна сказати, що норма права і нормативно-правовий акт 

співвідносяться як зміст і форма, адже саме в нормативно-правовому акті норма 

права отримує формальне вираження і доводиться до відома адресатів. Тому 

рішення органів місцевого самоврядування нормативного характеру, на нашу 

думку, відіграють важливу роль в механізмі правового регулювання земельних 

відносин, оскільки закріплюють правила поведінки, обов`язкові до виконання на 

відповідній території всіма суб`єктами земельних правовідносин, на яких 

поширюється їх дія. 

При цьому такі рішення займають самостійне місце в системі джерел 

земельного права України, а саме є локальними підзаконними 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 

                                                           
4 Більше див. Кузьменко Н.О. Поняття, правова природа та місце рішень органів місцевого самоврядування в 

механізмі правового регулювання земельних відносин // Актуальні питання публічного та приватного права. – 

2015. - №2(10). - с.51-62. 
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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. 

У той же час важливе значення в механізмі правового регулювання 

земельних відносин мають також рішення органів місцевого самоврядування 

індивідуального характеру, які залежно від конкретних обставин 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. 

У цілому значення індивідуальних актів полягає в тому, що, як звертає 

увагу С.С. Алєксєєв, вони покликані забезпечити індивідуалізовану дію механізму 

правового регулювання, при якому досягається врахування конкретної 

обстановки, усуваються виникаючі перешкоди, юридично закріпляються 

результати поведінки учасників суспільних відносин [54, с.156]. При цьому, як 

зазначає науковець, індивідуально-правові акти пов`язані головним чином з таким 

елементом механізму правового регулювання, як правовідносини, тобто 

переважно із забезпеченням суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, їх 

реалізацією у фактичній поведінці учасників правовідносин [54, с.120]. У процесі 

прийняття індивідуально-правових актів здійснюється перехід від нормативно-

правового до індивідуально-правового регулювання суспільних відносин, який в 

літературі відноситься до індивідуалізації в праві [175, с.32]. 

Проілюструємо дію механізму правового регулювання на конкретному 

прикладі. Так, ЗКУ містить норму, яка передбачає право громадянина на 

безоплатну приватизацію земельних ділянок, зокрема, комунальної власності, для 
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певних цілей та у встановлених розмірах. Проте дана норма починає діяти 

(запускається механізм правового регулювання), коли громадянин звертається до 

органу місцевого самоврядування з відповідним клопотанням, в результаті чого 

виникають правовідносини щодо приватизації. Розглянувши клопотання, орган 

місцевого самоврядування приймає рішення про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення конкретної земельної ділянки або надає 

мотивовану відмову у його наданні, що є актом реалізації прав та обов’язків. 

Після розроблення і погодження проекту землеустрою, а також проведення 

державної експертизи землевпорядної документації (у разі наявності підстав для 

обов’язкового її проведення), що здійснюється в інших правовідносинах, орган 

місцевого самоврядування приймає рішення про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність 

конкретному громадянину або рішення про відмову, що теж є актом реалізації 

прав та обов’язків. Тобто в даному прикладі рішення органу місцевого 

самоврядування забезпечують індивідуалізовану дію механізму правового 

регулювання земельних відносин. 

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. 
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Враховуючи те, що механізм правового регулювання є динамічною 

категорією, його ефективність залежить від якості взаємодії його елементів. Саме 

поєднання дії рішень органів місцевого самоврядування, якими закріплюються 

норми права, та рішень індивідуального характеру, у яких такі норми знаходять 

своє втілення та на підставі яких можуть виниками, змінюватися та припинятися 

земельні відносини, забезпечує реалізацію суб’єктивних прав на землю та 

виконання обов’язків щодо раціонального використання, охорони та відтворення 

земель, а також утвердження правопорядку на місцевому рівні. 

У зв’язку з цим погоджуємося з позицією Ю.В. Делія, який зазначає, що 

правові акти органів місцевого самоврядування спрямовані на встановлення 

загальних правил поведінки (норм права) та виникнення, зміну, припинення 

конкретних правовідносин, тому дані правові акти є одним з важливих елементів 

механізму правового регулювання не лише питань конкретної територіальної 

громади, а й суспільних відносин взагалі [90, с.33]. 

Таким чином, термін «рішення» стосовно актів органів місцевого 

самоврядування є узагальненою назвою актів, які можуть мати різну правову 

природу, а саме, рішення органів місцевого самоврядування охоплюють як 

нормативні, так і ненормативні (індивідуальні) акти, які об`єднуються загальною 

назвою «правові акти». Нормативно-правові акти органів місцевого 

самоврядування, такі, як рішення про затвердження ставок земельного податку, 

про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, 

про затвердження генеральних планів населених пунктів, про затвердження 

правил благоустрою територій населених пунктів тощо, закріплюють один з 

основних елементів механізму правового регулювання земельних відносин - 

норми права, які спрямовані на регулювання відносин у сфері використання, 

охорони та відтворення земель, у зв’язку з чим такі рішення відіграють важливу 

роль в механізмі правового регулювання земельних відносин. На основі 

вищезазначеного можна запропонувати наступне визначення поняття «рішення 

органу місцевого самоврядування нормативного характеру з питань регулювання 
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земельних відносин» - це локальний нормативно-правовий акт, 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.  

Рішення органу місцевого самоврядування індивідуального характеру є 

документом, прийнятим 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 характеризується такими істотними 

юридичними ознаками: 1) має персоніфікований характер, тобто 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. 

Враховуючи те, що механізм правового регулювання передбачає 

включення, зокрема таких елементів як норми права, індивідуально-правові 

приписи та акти реалізації прав та обов’язків, у механізмі правового регулювання 

земельних відносин на місцевому рівні має бути забезпечене поєднання дії як 

нормативних рішень органів місцевого самоврядування, так і рішень 
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індивідуально-правового характеру, адже без такої взаємодії неможливо досягти 

позитивного ефекту у правовому регулюванні відносин у сфері використання, 

охорони та відтворення земель. 

 

1.2. Класифікація рішень органів місцевого самоврядування як 

елементів механізму правового регулювання земельних відносин. 

При вивченні певного поняття важливе значення має не лише визначення 

його змісту, тобто сутнісних ознак, котрі дозволяють відмежувати його від інших 

понять, але й обсягу, тобто множити предметів, що охоплюються даним поняттям. 

Визначившись у попередньому підрозділі з поняттям та правовою природою 

рішень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, 

розглянемо тепер, які ж види таких рішень можуть приймати дані органи. Як 

зазначає І. Шумляєва, акти місцевого самоврядування складаються в певну 

систему, тому проведення класифікації за різними підставами має важливе 

теоретичне й практичне значення [262, с.265]. 

Враховуючи те, що для визначення обсягу поняття застосовується така 

логічна операція, як поділ і, зокрема, його особливий вид – класифікація, спершу 

коротко зупинимось на тому, що ж собою являє класифікація та яких правил 

потрібно дотримуватися при її застосуванні. 

У підручниках та навчальних посібниках з логіки наводяться такі 

визначення класифікації: 1) це складний, багаторівневий, послідовний поділ 

обсягу поняття на складові його види, де кожен член поділу має своє постійне, 

чітко визначене місце [195, с.49]; 2) це багаторівневий, послідовний поділ обсягу 

поняття з метою систематизації, поглиблення та отримання нових знань стосовно 

членів поділу [248, с.61]; 3) це поділ предметів на класи, зроблений таким чином, 

що кожен клас займає стосовно інших класів точно визначене і міцно закріплене 

місце [96, с.59]; 4) це систематизація предметів на основі угоди або практичних 

міркувань, і на основі ознак, що випливають із природи систематизованих 

предметів [126, с.157]. 
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Таким чином, класифікацію можна розглядати як формально-логічний 

метод, який полягає у поділі предметів та явищ, а відповідно і понять, що їх 

позначають, на певні класи (види), що дозволяє з’ясувати специфіку предметів та 

явищ, їх різноманітність, властивості, прослідкувати зв`язки між ними, виявити 

загальне і специфічне і на основі цього проникнути у їх сутність. Як зазначає 

В.Є. Жеребкін, класифікації належить важлива роль у пізнанні й практиці, адже 

вона дає змогу охопити вивченням предмети за єдиною основою, установити не 

тільки місце кожного з них, а й зв’язки одного з одним, розкриває їхню 

внутрішню закономірність [96, с.61]. 

Враховуючи надзвичайно великий масив рішень органів місцевого 

самоврядування у сфері земельних відносин, виникає потреба їх класифікації з 

метою упорядкування і виявлення певних закономірностей. При цьому 

необхідним є дотримання правил поділу понять, що сформувалися в межах науки 

логіки, для забезпечення повноти і чіткості поділу, а саме: поділ має бути 

співмірним, здійснюватися за однією основою (ознакою), члени поділу повинні 

виключати один одного, поділ має бути поступовим, безперервним [195, с.50-51; 

248, с.59-60; 96, с.56-58]. 

Для проведення ефективної класифікації необхідно визначитися з 

критеріями та метою поділу актів органів місцевого самоврядування на певні 

види, оскільки, на нашу думку, будь-яка класифікація має слугувати конкретним 

теоретичним чи практичним цілям (наприклад, здійснення обліку, визначення 

юридичних наслідків актів, прийнятих з порушенням законодавчих вимог, 

здійснення статистичних досліджень, полегшення сприйняття навчального 

матеріалу тощо). Як зазначається в науковій літературі, відмінність класифікації 

від звичайного поділу понять полягає якраз в тому, що її метою є не сам поділ як 

такий, а розкриття внутрішньо необхідних зв’язків між групами (класами, родами, 

видами тощо), за якими розподілені явища або предмети, що класифікуються 

[244, с.117]. 
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Погоджуємося з думкою Т. Калиновської, що правильно проведена 

класифікація вносить впорядкованість у доволі складну систему правових актів 

органів місцевого самоврядування, дає змогу виявити об`єктивні тенденції та 

закономірності розвитку цієї системи, дає можливість більш повно усвідомити 

юридичну природу цих актів, допомагає налагодити чіткий контроль за їх 

впровадженням у життя, забезпечує правильний науковий підхід при 

систематизації вказаних актів, - тобто сприяє вдосконаленню правових форм 

діяльності органів (посадових осіб) місцевого самоврядування [106, с.224]. 

Акти органів місцевого самоврядування можна поділяти на різні види 

залежно від юридичної природи (нормативні, ненормативні), моменту набрання 

чинності, за сферою дії, за колом осіб, на яких поширюється дія, за предметом 

регулювання, залежно від суб’єкта, що видає акт, за територією дії тощо. 

Як звертає увагу Н.О. Чудик, класифікація актів здійснюється, як правило, 

залежно від їхніх юридичних властивостей і вказує на прояв ролі акту відносно 

правової норми, його місце у механізмі правового регулювання, юридичну 

функцію [254, с.85].  

Нижче розглянемо більш детально класифікацію актів органів місцевого 

самоврядування залежно від вищезгаданих підстав. 

Однією з найважливіших класифікацій актів органів місцевого 

самоврядування, на нашу думку, є їх поділ на дві дихотомічні групи: нормативні 

та ненормативні (індивідуальні) залежно від юридичних властивостей, а саме кола 

суб’єктів, на яких поширюється їх дія. Як звертає увагу В.Ф. Мелащенко, 

необхідно чітко розмежовувати нормативні і ненормативні актів з метою 

запобігання таким небажаним явищам, як втручання одних органів в компетенцію 

інших, прийняття нормативного акта органом чи особою, які не мали на це 

відповідних повноважень, порушення принципу колегіальності тощо [167, с.15-

16]. 

Правильне розмежування нормативних та індивідуальних актів, як слушно 

зазначає Т.О. Калиновська, має велике значення для їх підготовки, введення в дію, 
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публікації та систематизації, а отже – і їхньої класифікації [107, с.53]. Аналогічної 

позиції притримується і В.Р. Барський, на думку якого, віднесення правового акту 

місцевої ради, що регулює те чи інше конкретне питання, до одного з двох видів – 

нормативно-правового чи індивідуального - визначає особливості його 

підготовки, прийняття, оприлюднення, набрання чинності [62, с.51]. 

Для того, щоб повніше зрозуміти, в чому ж полягає відмінність нормативно-

правових від індивідуально-правових актів органів місцевого самоврядування, 

звернемося, в першу чергу, до напрацювань із загальної теорії права. Так, 

О.Ф. Скакун розглядає нормативно-правовий акт органів місцевого 

самоврядування як акт-документ, що видається у межах компетенції органу 

місцевого самоврядування та містить норми права, обов`язкові для мешканців 

відповідної території, а також установ, підприємств та організацій, які 

здійснюють діяльність на цій території [216, с.367]. На думку Т.О. Калиновської, 

нормативно-правовий акт місцевого самоврядування – це офіційний письмовий 

документ, що містить норми права та прийнятий у межах Конституції і законів 

України безпосередньо територіальною громадою, органом місцевого 

самоврядування або його посадовою особою з питань місцевого значення чи 

здійснення делегованих повноважень органів державної виконавчої влади. За 

своєю юридичною природою такі акти є підзаконними нормативно-правовими 

актами, тому їм, по-перше, притаманні всі характерні загальні риси останніх, а по-

друге, - властиві специфічні ознаки, зумовлені конституційною природою 

місцевого самоврядування, чим вони відрізняються від нормативно-правових 

актів органів державної влади [108, с.170]. 

Досліджуючи загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно-

правових актів В.М. Косович наводить власне визначення нормативно-правового 

акту, а саме це офіційний письмовий документ, який приймається (видається) 

уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначених законом формі та 

порядку, встановлює, змінює чи скасовує формально обов’язкові правила 

поведінки певного (нормативно визначеного) кола неперсоніфікованих суб’єктів, 
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на яких він здійснює прямий (безпосередній) регулятивний вплив, та 

розрахований на невизначену кількість реалізацій чи застосувань [131, с.70]. 

Зовнішніми ознаками нормативних актів є, на думку М.В. Ралдугіна, 

неконкретність адресата, можливість неодноразового застосування припису і 

збереження дії припису незалежно від його виконання. При цьому науковець 

зазначає, що присутність одразу всіх ознак не завжди є обов`язковою, інколи 

достатньо різного їх поєднання, щоб визнати правовий акт нормативним [206, 

с.11]. Аналогічної позиції притримується М.Р. Шабанов [255, с.6-7]. 

На думку А.В. Міцкевича, головною ознакою нормативного акту слід 

вважати його правотворче призначення, тобто наявність в ньому положень, які 

оформлюють встановлення, зміну чи відміну правових норм [178, с.22]. 

С.С. Алєксєєв також наголошує на тому, що важливою ознакою нормативно-

правових актів, яка дає змогу відмежувати їх від інших різновидів правових актів, 

індивідуальних та інтерпретаційних, є нормативність [56, с.433-434], тобто 

наявність у акті норм права.  

Індивідуальні ж акти не містять положень, направлених на встановлення, 

зміну чи припинення правових норм, вони є актами реалізації та застосування 

норм права до конкретних фактів, обставин, подій. Саме в цьому полягає суттєва 

їх відмінність від нормативних актів, на що неодноразово зверталася увага в 

літературі [71, с.37]. Крім того, як зазначає С.І. Чащина, індивідуальні правові 

акти не входять до ієрархічної системи правових актів, тобто вертикальна 

структура характерна лише для нормативно-правових актів [250, с.39]. 

К.І. Бриль звертає увагу на те, що, на відміну від нормативних правових 

актів, ненормативні виконують функцію регулювання конкретного відношення на 

основі чинних нормативно-правових приписів, тому дія ненормативних правових 

актів - це вже процес реалізації правових норм, процес їх застосування до 

конкретних життєвих випадків, що неминуче пов'язаний з діяльністю людей. Ця 

дія припиняється після виконання припису і, як правило, обмежується певним 

терміном [68, с.19]. Натомість ознаками нормативності правових актів 
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Конституційний Суд України у п.6 мотивувальної частини рішенні від 27 грудня 

2001 року №20-рп/2001 визначив невизначеність дії у часі та неодноразовість їх 

застосування [374]. 

Нормативна дефініція нормативно-правового акту міститься в Порядку 

подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженому наказом 

Міністерства юстиції України від 12.04.2005 року № 34/5 [9], відповідно до якого 

нормативно-правовий акт – це офіційний документ, прийнятий уповноваженим на 

це суб'єктом нормотворення у визначеній законом формі та порядку, який 

встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на 

неодноразове застосування. Враховуючи те, що дане визначення міститься в акті, 

що регламентує порядок державної реєстрації нормативно-правових актів, на 

нашу думку, доцільно розглянути проблему державної реєстрації нормативних 

рішень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин. 

На думку Т.О. Калиновської, державна реєстрація є одним із засобів 

забезпечення законності нормативно-правових актів та захисту прав громадян, 

оскільки це не просто реєстрація акта, тобто занесення його до державного 

реєстру, це – проведення його правової експертизи на відповідність чинному 

законодавству і, перш за все, Конституції України [107, с.191].  

Проте законодавство України не передбачає обов’язкової державної 

реєстрації нормативних актів органів місцевого самоврядування, оскільки ні 

Укази Президента України від 27.06.1996 року «Про Єдиний державний реєстр 

нормативних актів»[16] та від 10.06.1997 року «Про порядок офіційного 

оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» [36], ні 

вищезгаданий Порядок подання нормативно-правових актів на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної 

реєстрації не поширюють свою дію на нормативні акти органів місцевого 

самоврядування. 
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Як звертає увагу Т.О. Калиновська, питання державної реєстрації 

нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб не вирішено на законодавчому рівні, що унеможливлює здійснення їх 

перевірки щодо узгодженості з конституційними приписами Основного Закону та 

відповідності Законам України [109, с.125]. 

Так, К.І. Наумова з метою забезпечення принципів верховенства права і 

законності при здійсненні нормотворчої діяльності на муніципальному рівні, 

спрощення пошуку необхідних документів зацікавленими особами, посилення 

контролю за даними актами з боку громадськості пропонує створити на 

регіональному рівні Реєстри правових актів місцевого самоврядування для 

подальшого їх включення до Єдиного реєстру нормативних актів в Україні [190, 

с.183-184]. 

У цілому підтримуючи висловлені в науковій літературі пропозиції щодо 

внесення змін до законодавства України в частині запровадження реєстрації 

нормативно-правових актів місцевих рад [107, с.192], яка сприятиме покращенню 

техніко-юридичної якості таких рішень, вважаємо за доцільне звернути увагу на 

те, що існуючий порядок державної реєстрації нормативно-правових актів не 

зовсім відповідає положенням Конституції України, оскільки відповідно до ч.3 

ст.117 нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, 

встановленому законом, тобто саме на рівні закону має визначатися порядок 

державної реєстрації відповідних нормативно-правових актів. Проте на даний час 

це питання регулюється рядом підзаконних нормативно-правових актів, що є 

порушенням вимог Конституції України. Крім того, наділення Міністерством 

юстиції України самим себе повноваженнями «блокувати» набуття відповідним 

нормативно-правовим актом чинності через відмову реєструвати його, на нашу 

думку, не узгоджується з Конституцією України, відповідно до ст.19 якої органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
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передбачені Конституцією та законами України. Більше того, навіть у разі 

закріплення на рівні закону повноважень Міністерства юстиції України 

здійснювати державну реєстрацію нормативно-правових актів органів виконавчої 

влади, надання йому повноважень «блокувати» набрання чинності відповідними 

актами все одно суперечило б Конституції України, яка не передбачає «вищого» 

становища Міністерства юстиції України порівняно з іншими центральними 

органами виконавчої влади. 

У той же час реєстрації, на нашу думку, мають підлягати не лише 

нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, але й рішення 

індивідуального характеру, адже саме такими рішеннями здійснюється, зокрема, 

передача у власність та надання у користування земельних ділянок комунальної 

власності, тому члени територіальної громади, від імені якої здійснюється право 

власності на землю, повинні мати можливість контролювати ефективність та 

раціональність такого розпорядження. Наявність передбаченого ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації» [15] обов’язку органів місцевого самоврядування 

оприлюднювати свої рішення не забезпечує можливості здійснювати належний 

громадський контроль за діяльністю таких органів, оскільки, по-перше, за даними 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини цей обов’язок досить 

часто порушується [285; 286], по-друге, навіть у разі оприлюднення таких рішень 

їх пошук за реквізитами, за певний період чи з конкретних питань досить часто 

буває ускладненим або й зовсім неможливим, оскільки на офіційних веб-сайтах 

багатьох органів місцевого самоврядування відсутні пошукові сервіси, а рішення 

розміщуються, наприклад, по сесіям єдиним списком за відсутності можливості їх 

певним чином сортувати чи відбирати потрібні рішення за ключовими словами. У 

зв’язку з цим 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 пропонуємо 

запровадження Єдиного реєстру рішень органів місцевого самоврядування, до 

якого органи місцевого самоврядування зобов’язані вносити інформацію про всі 
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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. 

Розробником та адміністратором такого реєстру може бути Міністерство юстиції 

України, яке має досвід у створенні та забезпеченні функціонування подібних 

реєстрів, а безпосередня реєстрація рішень повинна здійснюватися 

уповноваженою посадовою чи службовою особою органу місцевого 

самоврядування, визначеною відповідною місцевою радою. 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 особа має притягатися до юридичної 

відповідальності (адміністративної та дисциплінарної). 

Повертаючись до аналізу нормативних та індивідуальних актів, варто 

звернути увагу на те, що за своєю юридичною силою нормативні акти 

представницьких органів місцевого самоврядування, як зазначає О.В. Чернецька, 

– це підзаконні нормативно-правові акти, які є невід`ємною ланкою ієрархічної 

структури системи нормативно-правових актів України [252, с.121]. У загальній 

теорії права такі акти відносяться до місцевих підзаконних нормативно-правових 

актів, які поширюють свою дію на відповідну територію.  

Таким чином, рішення органів місцевого самоврядування можуть бути 

віднесені до нормативно-правових актів за умови, якщо вони прийняті у 

встановленому законом порядку, містять загальнообов`язкові норми права, які 

поширюються на невизначене коло осіб і діють на території дії повноважень 
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відповідного органу. Прикладами нормативно-правових актів у сфері земельних 

правовідносин можуть бути, зокрема, рішення сільських, селищних та міських рад 

про затвердження генеральних планів населених пунктів або планів зонування 

територій, ставок земельного податку відповідно до ПКУ тощо.  

При цьому К.І. Наумова пропонує, у свою чергу, поділяти нормативно-

правові акти місцевого самоврядування за колом осіб на такі види: 1) акти 

загальної дії, які поширюються на всіх суб’єктів права; 2) акти спеціальної дії, що 

розраховані на певне коло осіб, які мають спеціальний статус; 3) акти виняткової 

дії, що встановлюють винятки із загальних правил для обмеженого кола осіб [190, 

с.64-65]. 

В. Таболін та А. Корнєв зазначають, що світова практика свідчить про те, 

що муніципальна влада «законодавствує» з питань місцевого значення у трьох 

випадках. По-перше, коли із зазначених питань державна правова регламентація 

цілком відсутня і немає жодної необхідності в її існуванні. Це стосується як 

компетенційних питань (наприклад, питань місцевого оподаткування, 

ліцензування), так і питань власної організації та діяльності (формування 

власного управлінського апарату, створення постійних комісій, прийняття 

регламентів). По-друге, з питань, що врегульовані нормами права в загальному 

вигляді, і потрібна їхня місцева юридична конкретизація. По-третє, законодавство 

не в змозі охопити все різноманіття місцевих особливостей, у ньому нерідко 

правова регламентація діяльності муніципальних органів здійснюється шляхом 

закріплення їхніх функцій як позитивних зобов`язань, тому нормотворчість 

органів місцевого самоврядування неминуча, іноді вона просто передбачається 

законодавством [226, с.156]. Варто зазначити, що для нашої держави останній 

підхід не зовсім характерний, особливо враховуючи положення ст.140 

Конституції України, відповідно до якого місцеве самоврядування є правом 

територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську 

громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України. Тобто на рівні 
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Основного Закону нашої держави чітко закріплено, що вирішення питань 

місцевого значення є саме правом, а не обов’язком, тому на законодавчому рівні 

може лише в загальному вигляді окреслюватися, які питання відносяться до 

категорії місцевих і відповідно підпадають під предмет регулювання органів 

місцевого самоврядування.  

Повертаючись до питання щодо класифікації рішень органів місцевого 

самоврядування на нормативні та індивідуальні та встановлення їх відмінностей, 

варто зазначити, що легальне визначення актів індивідуальної дії відсутнє, але з 

самого формулювання зрозуміло, що такі акти впливають на права та обов`язки 

лише певної чітко визначеної особи чи групи осіб. Як зазначає К.І. Бриль, під 

індивідуальним актом розуміється вольова дія суб’єктів права, яка здійснюється 

ними в передбачених законом випадках та закріплюється в установленій законом 

формі (у формі акта-документа) та спрямована на реалізацію вимог правових 

норм у конкретних суспільних відносинах і конкретних ситуаціях [67, с.70].  

Індивідуальні акти за місцем в механізмі правового регулювання в 

юридичній літературі поділяють на такі види: 1) індивідуальні акти-

регламентатори, які разом з нормативними актами забезпечують повну і всебічну 

регламентацію суспільних відносин. До таких актів відносяться акти, які 

визначають суб'єктів конкретних відносин, указують обсяг їх суб'єктивних прав і 

обов'язків, а також які визначають поведінку учасників правовідносин та 

передбачають момент виникнення конкретних правовідносин, умови їх розвитку 

та припинення; 2) правозабезпечувальні акти, за допомогою яких у відповідності з 

владними повноваженнями компетентних органів забезпечується реалізація 

юридичних прав та обов'язків (це в основному правозастосовні акти); 3) акти 

дотримання та використання правових норм, в яких виражається фактична 

реалізація суб'єктивних юридичних прав і обов'язків [67, с.37]. 

Актами індивідуального характеру у сфері земельних відносин можна 

вважати рішення органів місцевого самоврядування про надання в користування 

або передачу у власність конкретної земельної ділянки комунальної власності, 
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про викуп певної земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, про зміну цільового призначення земельної ділянки 

тощо. 

На нашу думку, чітке розмежування нормативних і ненормативних актів 

має важливе практичне значення, оскільки дозволяє визначити межі повноважень 

органів місцевого самоврядування на їх прийняття, що сприятиме зміцненню 

законності та дотриманню прав і свобод фізичних та юридичних осіб. 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, що буде розкрито у наступних частинах 

роботи. 

У той же час представники науки адміністративного права звертають увагу 

на те, що у класифікації правових актів на нормативні й індивідуальні існує 

проблема віднесення до зазначених груп таких актів управління, які містять разом 

з нормами права індивідуальні приписи та рішення щодо конкретних 

управлінських справ. Останні отримали назву змішаних (комплексних) актів 

управління [52, с.284]. Варто зауважити, що на можливість наявності в одному й 

тому ж акті, незалежно від його назви, як норм права, так і індивідуально-

правових рішень звертається увага також у літературі із загальної теорії права 

[241, с.139-140; 111, с.260-263]. До таких рішень можуть бути віднесені рішення, 

якими, наприклад, затверджується генеральний план населеного пункту і даються 

певні вказівки управлінського характеру певним посадовим особам щодо 

виконання затвердженого рішення [402] або затверджуються правила 

благоустрою населеного пункту та покладається контроль за виконанням даного 

рішення на певних посадових осіб чи структурні підрозділи [418] тощо. Варто 

зазначити, що таким ознакам відповідають всі рішення органів місцевого 

самоврядування, які характеризуються наявністю нормативних положень, але 
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враховуючи переважання в них норм права в межах даного дослідження ми 

розглядатимемо такі рішення саме як нормативно-правові акти. 

Залежно від джерела походження повноважень акти органів місцевого 

самоврядування можна поділити на ті, які приймаються в межах власних 

повноважень, і ті, які прийняті на виконання делегованих повноважень. При 

цьому, як звертає увагу В.А. Щепачев, нормативний правовий акт, виданий у 

порядку делегування, за юридичною силою прирівнюється до актів органу, що 

передає (делегує) повноваження [264, с.30]. 

На думку К.І. Наумової, класифікація на акти здійснення власних 

повноважень та акти, що спрямовані на реалізацію делегованих повноважень, 

тобто повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого 

самоврядування законом, є однією з найбільш значущих класифікацій актів 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування [190, с.65]. Через інститут 

делегованих повноважень, як зазначає П.О. Грималюк, відбувається 

децентралізація державної влади, що сприяє найбільш ефективній реалізації 

повноважень на місцевому рівні, економії фінансових та людський ресурсів [83, 

с.10]. 

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» делеговані 

повноваження – це повноваження органів виконавчої влади, надані органам 

місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого 

самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним 

адміністраціям за рішенням районних, обласних рад. У межах даного дослідження 

нас цікавить саме перший вид делегованих повноважень, а саме повноваження 

органів виконавчої влади, передані органам місцевого самоврядування законом. 

Так, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» надає виконавчим органам 

сільських, селищних, міських рад такі делеговані повноваження у сфері 

земельних відносин, як здійснення контролю за додержанням земельного 

законодавства, використанням і охороною земель, координація діяльності 

місцевих органів земельних ресурсів, вирішення земельних спорів у порядку, 
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встановленому законом, підготовка висновків щодо надання або вилучення в 

установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, організація і здійснення 

землеустрою, погодження проектів землеустрою, здійснення контролю за 

впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою, надання 

відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також 

повноваження здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно, в т.ч. земельні ділянки, та їх обтяжень (п. «б» ч.1 ст.33, пп.8 п. «б» ч.1 

ст.38). 

Проте, звертає увагу В.А. Телицька, проблеми поділу повноважень 

самоврядних органів на власні й делеговані державою є досить складними з 

теоретичного боку, а з практичного — тягнуть за собою конфлікти між органами 

виконавчої влади і органами місцевого самоврядування [230, с.60], оскільки ці 

органи часто наділені однаковими повноваженнями, зокрема, у сфері контролю за 

дотриманням земельного законодавства. Так, наприклад, відповідно до 

вищезазначеної ст.33 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих 

повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад віднесено 

здійснення контролю за додержанням земельного законодавства, а згідно зі ст.16 

ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» [31] здійснення контролю за 

використанням та охороною земель віднесено до повноважень місцевих 

державних адміністрацій. Тому виникає потреба у внесенні змін до законодавства 

з метою чіткого розмежування повноважень зазначених вище органів та усунення 

так званих колізій компетенції, на існування яких, зокрема у сфері земельних 

відносин звертає увагу Т.О. Коваленко [116]. 

Аналізуючи власні та самоврядні повноваження органів місцевого 

самоврядування, А.Г. Мельник робить висновок про те, що власні (самоврядні) 

повноваження – це в основному підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій 

щодо прийняття рішень і проектів різноманітних місцевих програм в сфері 

регулювання земельних відносин. Що ж стосується делегованих повноважень, то 



73 

 

вони включають питання організації, забезпечення, контролю у сфері 

регулювання земельних відносин [170, с.102]. Ми не можемо повністю 

погодитися з даною позицією, оскільки органи місцевого самоврядування мають 

значно більший обсяг самоврядних повноважень у сфері регулювання земельних 

відносин, який не зводиться до затвердження місцевих програм у сфері земельних 

відносин, тому запропоноване вище визначення є занадто звуженим. 

У контексті досліджуваних питань доцільно згадати про постанову Кабінету 

Міністрів України від 9 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку 

контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади» [21], яка покладає функцію контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади на відповідні місцеві державні адміністрації та Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадках, передбачених 

законодавством, - на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їх 

територіальні органи. Такий контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів 

місцевого самоврядування, надання органами місцевого самоврядування 

інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, 

проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад. Проте ефективність такого контролю практично дорівнює нулю, 

оскільки відповідно до абз.2 п.6 даної постанови у разі виявлення невідповідності 

акта органу місцевого самоврядування, прийнятого з питань здійснення 

делегованих повноважень органів виконавчої влади, законодавству орган, що 

здійснює контроль, протягом трьох місяців надсилає органу місцевого 

самоврядування повідомлення про невідповідність акта. При цьому жодних 

наслідків надсилання такого повідомлення не визначено. Тому можна 

констатувати, що єдиним дієвим механізмом контролю за законністю актів 

органів місцевого самоврядування, в т.ч. прийнятих на виконання делегованих 

повноважень, є їх можливість судового оскарження. 
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Повертаючись до питання класифікації рішень органів місцевого 

самоврядування, зазначимо, що рішення органів місцевого самоврядування як 

елементи механізму правового регулювання земельних відносин можуть бути 

класифіковані також за критерієм моменту (дати) набрання чинності на рішення, 

які набирають чинність з: 

дня офіційного оприлюднення; 

дня прийняття; 

дня, вказаного в акті, але не раніше дня офіційного оприлюднення. 

Правильне визначення моменту, з якого той чи інший акт набирає чинності, 

має важливе практичне значення, адже саме з цього часу акт починає впливати на 

права та обов’язки його адресатів, що особливо важливо в частині прийняття 

нормативно-правових актів, адже згідно зі ст.58 Конституції України закони та 

інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 

вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тому визначення 

моменту набрання нормативними рішеннями органів місцевого самоврядування 

чинності дозволяє встановити часові межі поширення їх дії на конкретні 

правовідносини. Крім того, саме з цього моменту відбувається «запуск» 

механізму правового регулювання [97, с.221]. Тому дана класифікація має 

важливе теоретичне та практичне значення. 

Так, відповідно до ч.5 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового 

характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом 

чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію. 

Таким чином, за загальним правилом нормативні рішення органів місцевого 

самоврядування набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, що має 

забезпечувати гарантоване ст.57 Конституції України право особи знати свої 

права та обов’язки та право на інформацію.  

Як зазначає В.Р. Барський, однією з ознак нормативності правового акту є 

те, що до вступу в силу його має бути доведено до загального відома (має бути 
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оприлюднений), оскільки офіційне оприлюднення є юридичним фактом, 

необхідним для набрання чинності нормативно-правовим актом [62, с.172]. 

Щодо рішень індивідуально-правового характеру, то закон не дає чіткої 

відповіді на питання, з якого моменту вони набирають чинності. Відповідно до 

ст.6 ЗУ «Про інформацію» [29] однією з гарантій права на інформацію є обов'язок 

суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби масової 

інформації про свою діяльність і прийняті рішення, а згідно з п.2 ч.1 ст.15 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації (якими є, 

зокрема, і органи місцевого самоврядування) зобов'язані оприлюднювати 

нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім 

внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що 

підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності. 

Таким чином, законом встановлено обов`язок офіційного оприлюднення не лише 

нормативних, але й індивідуально-правових рішень органів місцевого 

самоврядування, що пояснюється необхідністю забезпечення здійснення 

громадського контролю за прийняттям рішень органами місцевого 

самоврядування як представниками відповідної територіальної громади. При 

цьому особливого значення набуває цей обов’язок щодо оприлюднення 

індивідуальних рішень у сфері земельних правовідносин, оскільки саме такими 

рішеннями передаються у власність та надаються у користування земельні 

ділянки комунальної власності, частка яких в загальному масиві актів органів 

місцевого самоврядування у цій сфері є найбільшою, і саме завдяки 

оприлюдненню жителі відповідного населеного пункту мають змогу 

контролювати раціональність та ефективність розпорядження даними органами 

землею як основним національним багатством. 

Проте законодавство не містить чіткої вказівки на момент, з якого акти 

органів місцевого самоврядування індивідуальної дії набирають чинності, адже 

вищезгаданий обов`язок цих органів оприлюднювати такі рішення зовсім не 

означає, що саме з моменту оприлюднення рішення індивідуального характеру 
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набирають чинності. Натомість у ч.5 ст.41 ЗУ «Про місцеві державні 

адміністрації» міститься положення, відповідно до якого акти місцевих 

державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, 

набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено 

пізніший строк введення їх у дію. На перший погляд може скластися враження, 

що дану норму можна застосовувати за аналогією для визначення моменту 

набрання чинності індивідуально-правовими актами органів місцевого 

самоврядування, проте це не так, оскільки актами місцевих державних 

адміністрацій є розпорядження голови та накази керівників відповідних 

структурних підрозділів, які приймаються і підписуються відповідними 

посадовими особами, тому проблеми з розривом в часі між самим прийняттям 

акту і його підписанням немає. У випадку ж з рішеннями органів місцевого 

самоврядування, які приймаються колегіально відповідною радою чи її 

виконавчим органом і підписуються головою, така проблема існує. 

Крім того, згідно з ч.4 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

рішення сільської, селищної, міської ради у п’ятиденний строк з моменту його 

прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено 

на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада 

зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада 

відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила 

попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно 

набирає чинності [30]. Дана норма по суті закріплює так зване «право вето» 

місцевого голови на прийняте радою рішення. Тому виникає питання про 

визначення моменту, з якого відповідне рішення органу місцевого 

самоврядування набирає чинності. 

На нашу думку, у випадку зупинення головою рішення і винесення його на 

повторний розгляд, таке рішення набирає чинності після подолання радою вето. 

Складнішим є питання, коли голова протягом п’ятиденного строку з моменту 

прийняття радою рішення не зупиняє його, але і не підписує. Враховуючи 
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відсутність законодавчих орієнтирів з даного питання, органи місцевого 

самоврядування у регламентах роботи відповідних рад практикують 

врегулювання описаної вище ситуації. Так, наприклад, досить детально процедура 

підписання та набрання чинності рішеннями міської ради врегульована у п.54 

Регламенту Косівської міської ради [377], відповідно до якого у разі відмови 

міського голови підписати рішення протягом 5 днів після його прийняття (якщо 

ним не започатковано процедуру зупинення рішення відповідно до пункту 56 

Регламенту), а також після підтвердження міською радою свого рішення, 

зупиненого міським головою згідно з пунктом 56 Регламенту, рішення підписує 

секретар міської ради. У разі відсутності секретаря міської ради або якщо він 

відмовляється підписати рішення у випадках, зазначених у першому і другому 

абзацах цього пункту Регламенту, рішення підписує за дорученням міської ради 

один із депутатів, що був присутнім на пленарному засіданні ради під час 

прийняття цього рішення. Якщо депутат, який за дорученням міської ради 

головував на пленарному засіданні ради, не може або відмовляється підписати 

рішення, його за дорученням міської ради підписує інший депутат, що був 

присутнім на пленарному засіданні ради під час прийняття даного рішення. При 

цьому згідно з п.55 Регламенту Косівської міської ради рішення міської ради 

набирають чинності з моменту їх прийняття (якщо не встановлено іншого строку) 

і вводяться в дію з дня їх підписання суб’єктами, визначеними в пункті 54 

Регламенту. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають 

чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш 

пізній строк введення цих рішень в дію. 

У той же час у багатьох регламентах аналогічні положення відсутні, 

наприклад, в ч.2 ст.44 Регламенту Київської міської ради [365] зазначено, що 

якщо рішення Київради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття не 

зупинене Київським міським головою, рішення протягом двадцяти днів з моменту 

його прийняття Київрадою підписується Київським міським головою та 

оприлюднюється не пізніше тридцяти днів з моменту його прийняття на 
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офіційному веб-сайті Київради (www.kmr.gov.ua). При цьому залишається 

питання, як бути у випадку, коли міський голова відмовляється у зазначений 

строк підписувати рішення. Зазначена невизначеність може створювати проблем 

на практиці і негативно впливати на якість правового регулювання відповідних 

відносин. На нашу думку, підписування прийнятих рішень ради є обов’язком 

голови, а не правом. Лише у разі незгоди з прийнятим радою рішенням він може 

його зупинити у встановлений законом строк і внести на повторний розгляд з 

обов’язковим обґрунтуванням зауважень. У інших випадках відмова голови 

підписувати прийняте радою як представницьким органом місцевого 

самоврядування рішення не повинна призводити до блокування набрання 

рішенням чинності. На нашу думку, оптимальним варіантом буде тлумачення 

чинного законодавства таким чином, що прийняте радою рішення набирає 

чинності з моменту підписання головою, а у випадку непідписання головою 

рішення без внесення його на повторний розгляд із обґрунтованими 

зауваженнями, - після спливу п’ятиденного строку з моменту прийняття радою 

відповідного рішення індивідуально-правового характеру. В останньому випадку 

факт прийняття радою рішення підтверджуватиметься відповідним протоколом 

пленарного засідання. При цьому з метою уникнення розбіжностей і спорів щодо 

визначення моменту набрання індивідуальними рішеннями чинності вважаємо 

доцільним запропонований вище підхід закріпити на законодавчому рівні. 

Таким чином, рішення органів місцевого самоврядування нормативного 

характеру, наприклад, рішення щодо затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок, визначення ставок земельного 

податку, затвердження генеральних планів населених пунктів тощо, набувають 

чинності з дня опублікування або з дня, вказаного в рішенні, але не раніше дня 

опублікування, а рішення індивідуального характеру, зокрема рішення про 

передачу у власність чи надання в користування земельних ділянок комунальної 

власності, рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок та інші 

індивідуально-правові акти органів місцевого самоврядування набувають 
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чинності з моменту їх підписання головою або, у випадку непідписання головою 

рішення без внесення його на повторний розгляд із обґрунтованими 

зауваженнями, - з моменту спливу п’ятиденного строку, визначеного ч.4 ст.59 ЗУ 

«Про місцеве самоврядування в Україні», якщо самими рішеннями не 

встановлено пізніший строк набрання ними чинності. 

Акти органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин можуть 

також бути класифіковані залежно від суб’єкта, що їх видав. Так, приймати 

рішення у сфері земельних відносин можуть як представницькі органи місцевого 

самоврядування (відповідні місцеві ради), так і їх виконавчі органи. При цьому, як 

звертає увагу К.І. Наумова, найбільш важливі нормативні акти є прерогативою 

представницьких органів місцевого самоврядування, оскільки це постає з їхньої 

природи як представницьких установ, які за своїм соціальним призначенням, 

способом формування, складом та організаційно-правовими формами роботи 

найбільшою мірою відповідають організації демократичного нормотворчого 

процесу і здатні найбільш повно виразити в цьому процесі інтереси населення 

відповідної території [190, с.65]. Аналіз земельного законодавства дає можливість 

зробити висновок, що повноваженнями нормотворчого характеру у сфері 

регулювання земельних відносин наділені переважно відповідні місцеві ради, 

натомість їх виконавчі комітети здійснюють повноваження більше організаційно-

управлінського характеру. Детальніше дані питання будуть досліджені у 

наступних розділах дисертації. Значення даної класифікації полягає в тому, що 

вона акцентує увагу на необхідності завжди встановлювати обсяг повноважень 

відповідного органу місцевого самоврядування при аналізі конкретних рішень, 

прийнятих ним з того чи іншого питання. 

Також рішення органів місцевого самоврядування у сфері регулювання 

земельних відносин за територію їх дії можна поділити на рішення, які діють: на 

території АРК, області, району, міста чи певної його частини, селища чи села. 

Хоча варто визнати, що така класифікація навряд чи має якесь практичне 

значення, за виключенням статистичного. 
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Крім того, в науковій літературі пропонується класифікація рішень органів 

місцевого самоврядування за часом дії на постійні та тимчасові [190, с.64]. На 

нашу думку, у даному разі коректніше говорити про строкові і безстрокові 

рішення. Безстрокові рішення приймаються на невизначений строк, в той час як 

строкові рішення діють протягом чітко визначеного в самому рішенні часу - 

наприклад, затверджені програми використання та охорони земель діють 

протягом конкретного періоду [360; 369; 406].  

На нашу думку, ще однією важливою підставою класифікації рішень 

органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин є характер питань, 

що входять до предмета регулювання таких рішень. За даним критерієм 

пропонуємо виділяти наступні види рішень: 

1) Рішення щодо передачі у власність земельних ділянок комунальної власності, 

наприклад, [398; 344];  

2) Рішення щодо надання в користування земельних ділянок комунальної 

власності, наприклад, [371; 367]; 

3) Рішення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб, наприклад, [416]; 

4) Рішення про припинення права користування земельними ділянками 

комунальної власності, наприклад, [409]; 

5) Рішення про встановлення ставок земельного податку та пільг щодо його 

сплати, наприклад, [352; 354]; 

6) Рішення з питань благоустрою населених пунктів, наприклад, [337]; 

7) Рішення щодо забезпечення охорони та відтворення земель. До таких рішень 

можна віднести, зокрема, рішення про рекультивацію земель, передбачені ст.36 

Закону України «Про землеустрій» [28], проте прийняття таких рішень не є 

поширеним явищем, незважаючи на практичну потребу здійснювати заходи з 

рекультивації земель у багатьох регіонах України. Одними з небагатьох 

прикладів таких рішень є рішення Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області «Про затвердження Тимчасового положення щодо 

рекультивації порушених земель у м. Кривому Розі» [379] та рішення Камінь-
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Каширської міської ради Волинської області «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо рекультивації земель, раніше порушених самовільного 

розробленого піщаного ґрунту на території Камінь-Каширської міської ради 

Волинської області» [355]. Також до цієї категорії рішень можна віднести 

рішення щодо консервації земель, можливість прийняття яких передбачена 

ст.172 ЗК України, проте знайти прикладів таких рішень у відкритому доступі 

не вдалося; 

8) Рішення щодо вирішення земельних спорів, наприклад, [333]; 

9) Рішення з питань затвердження містобудівної документації на місцевому рівні, 

наприклад, рішення про затвердження генеральних планів населених пунктів, 

наприклад, [334], рішення про затвердження планів зонування, наприклад, 

[382; 411], рішення про затвердження детальних планів територій, наприклад, 

[380];  

10) Рішення щодо затвердження землевпорядної документації, не пов’язані з 

передачею у власність чи наданням у користування земельних ділянок 

комунальної власності, наприклад, [376; 368; 358; 338; 395] тощо. 

Значення даної класифікації полягає в тому, що з її допомогою можна 

систематизувати численні рішення органів місцевого самоврядування у сфері 

земельних відносин залежно від їх змісту з метою більш комплексного розуміння 

предмета дослідження та можливості здійснення статистичного аналізу кількості 

рішень, прийнятих з тих чи інших питань, а також спрощення пошуку судової 

практики щодо оскарження конкретних видів рішень. 

Також рішення органів місцевого самоврядування можуть бути 

класифіковані залежно від функцій управління у сфері земельних відносин, на 

здійснення яких вони спрямовані, а саме: 

1) Рішення, що приймаються у сфері розподілу та перерозподілу земель; 

2) Рішення у сфері контролю за використанням та охороною земель; 

3) Рішення у сфері планування використання земель; 

4) Рішення у сфері землеустрою; 
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5) Рішення у сфері встановлення меж адміністративно-територіальних 

одиниць; 

6) Рішення у сфері вирішення земельних спорів; 

7) .Рішення у сфері плати за землю. 

Зазначена класифікація дозволяє повніше з’ясувати сутність рішень органів 

місцевого самоврядування на основі аналізу змісту їх діяльності щодо 

забезпечення раціонального та ефективного використання, охорони та 

відтворення земель, на основі кількісного співвідношення рішень кожного виду 

визначити, які функції управління земельними ресурсами здійснюються даними 

органами найактивніше, а також може бути використана у навчальних та 

наукових цілях для спрощення пошуку та аналізу рішень, які спрямовані на 

здійснення тих чи інших функцій. 

Таким чином, 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, що у свою чергу 

допомагає повніше з’ясувати правову природу таких рішень, дослідити загальні 

та спеціальні їх ознаки та забезпечити здійснення систематизації таких рішень у 

наукових, навчальних та практичних цілях. 

Враховуючи те, що однією з найбільш теоретично та практично значущих 

класифікацій є поділ рішень органів місцевого самоврядування на нормативні та 

ненормативні (індивідуальні), у наступних підрозділах детальніше дослідимо ці 

групи рішень та конкретні їх види залежно від змістовного наповнення, а також 

з’ясуємо, яку роль вони відіграють у механізмі правового регулювання земельних 

відносин. 
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Висновки до Розділу 1 

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 відноситися до нормативно-правових, в т.ч. 

регуляторних актів, або до індивідуально-правових актів (адміністративних актів 

чи актів реалізації прав та обов’язків).  

2. 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.  

3. 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) 
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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. 

4. Приймаючи рішення, спрямовані на регулювання земельних відносин, 

органи місцевого самоврядування можуть діяти у двох ролях: по-перше, як 

суб’єкти владних повноважень (наприклад, приймаючи рішення про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, 

змінюючи цільове призначення земельних ділянок приватної власності тощо), по-

друге, - як рівноправні учасники земельних правовідносин при реалізації прав 

власника на землю (приймаючи рішення про передачу комунальних земельних 

ділянок у власність чи надання в користування фізичним та юридичним особам). 

5. 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. При цьому такі рішення 

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. 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. 

6. Великий масив рішень органів місцевого самоврядування у сфері 

земельних відносин зумовлює потребу їх класифікації з метою упорядкування і 
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виявлення певних закономірностей. 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, що у свою чергу 

допомагає повніше з’ясувати правову природу таких рішень, дослідити загальні 

та спеціальні їх ознаки та забезпечити здійснення систематизації таких рішень. 

7. Однією з найважливіших класифікацій актів органів місцевого 

самоврядування є 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 дозволяє визначити межі повноважень органів 

місцевого самоврядування на їх прийняття, що сприятиме зміцненню законності 

та дотриманню прав і свобод фізичних та юридичних осіб. 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. 
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РОЗДІЛ 2. Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування як 

елементи механізму правового регулювання земельних відносин. 

2.1. Межі повноважень органів місцевого самоврядування щодо 

прийняття нормативно-правових актів у сфері земельних відносин [143]. 

Визначившись у попередньому розділі з тим, що рішення органів місцевого 

самоврядування нормативного характеру мають важливе значення у механізмі 

правового регулювання земельних відносин, оскільки закріплюють норми права, 

котрі регулюють відносини у сфері використання, охорони та відтворення земель 

на місцевому рівні, дослідимо детальніше, в яких же межах дані органи мають 

повноваження приймати нормативно-правові акти у галузі земельних відносин. 

Як зазначає Т.О. Калиновська, упродовж останніх років істотно зросла 

кількість нормативних рішень, прийнятих місцевими радами та їх виконавчими 

комітетами, що свідчить про активізацію їх нормотворчої діяльності та 

підвищення ролі представницьких органів місцевого самоврядування у механізмі 

правового врегулювання [108, с.169]. При цьому, на думку В.В. Ковальової, 

нормативно-правовий акт є найважливішим елементом механізму правового 

регулювання і саме від його якості безпосередньо залежить ефективність 

правового регулювання [115, с.115]. 

У контексті реформи децентралізації влади особливого значення набуває 

питання наявності у органів місцевого самоврядування можливості приймати 

рішення, спрямовані на регулювання земельних відносин з урахуванням місцевих 

особливостей шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів в межах, 

визначених Конституцією та законами України.  

На практиці органи місцевого самоврядування досить часто роблять спроби 

регулювання земельних правовідносин на місцевому рівні шляхом прийняття 

відповідних рішень нормативно-правового характеру, які у багатьох випадках 

стають предметом судового оскарження з мотивів, зокрема, перевищення 

повноважень такими органами. У зв’язку з цим спробуємо визначити межі 

повноважень органів місцевого самоврядування щодо прийняття нормативно-
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правових актів у сфері земельних відносин, оскільки це має важливе теоретичне 

та практичне значення. 

У науковій літературі зазначається, що правове регулювання земельних 

відносин органами місцевого самоврядування відбувається через прийняття 

відповідних нормативних актів у цій сфері, що встановлюють правила поведінки 

для суб’єктів земельних відносин на відповідній території [171, с.86]. Враховуючи 

те, що в юридичній літературі, законодавстві та правозастосуванні терміни 

«нормативно-правовий акт» та «нормативний акт» переважно використовуються 

для позначення одного і того ж поняття [130, с.275; 135, с.159; 131, с.58], в межах 

даної роботи зазначені терміни вживаються як синоніми.  

Як уже було зазначено вище, у теорії права нормативно-правовий акт 

традиційно розглядається як офіційний письмовий документ, прийнятий 

уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством 

формі та за встановленою процедурою, спрямований на регулювання суспільних 

відносин, такий, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і 

розрахований на неодноразове застосування [130, с.274]. При цьому, як зазначає 

М.О. Петришина, право органів місцевого самоврядування видавати нормативно-

правові акти є однією з найважливіших гарантій їх діяльності й формою реалізації 

принципу правової автономії місцевого самоврядування [200, с.236]. 

О.В. Чернецька вказує на те, що нормативні акти представницьких органів 

місцевого самоврядування займають особливе місце в системі актів місцевого 

самоврядування, оскільки мають чітко обмежену сферу територіальної дії, 

обумовлену як компетенцією місцевих рад, так і їх зв`язком з адміністративно-

територіальною одиницею [252, с.121]. 

Згідно з ч.1 ст.144 Конституції України органи місцевого самоврядування в 

межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є 

обов'язковими до виконання на відповідній території. Враховуючи те, що 

відповідно до положень ст.ст.1, 10, 26, 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» повноваженнями приймати рішення, в т.ч. і нормативного характеру, 
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наділяються саме представницькі органи місцевого самоврядування (ради), а 

також районні та обласні ради, то в межах даного підрозділу під органами 

місцевого самоврядування розумітимуться саме відповідні ради. 

Для початку варто звернути увагу на те, що однією з важливих вимог, яких 

мають дотримуватися органи місцевого самоврядування при прийнятті 

нормативно-правових актів, є вимога щодо форми таких актів, адже відповідно до 

ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» рада в межах своїх 

повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень[141, с.348]. Хоча 

на практиці трапляються випадки прийняття місцевими радами відповідних актів 

в іншій формі, наприклад у формі ухвал [426], що, безумовно, є порушенням 

чинного законодавства України. 

Реалізуючи нормотворчі повноваження, місцеві ради, як зауважує 

Т. Калиновська, повинні спиратися тільки на компетенційні права та обов`язки та 

використовувати у своїй діяльності ті засоби, форми, прийоми, що передбачені 

законодавством [105, с.287]. 

При цьому, як слушно зауважує А.Г. Мельник, на особливу увагу 

заслуговує питання наявності реальної можливості у представницького органу 

місцевого самоврядування первинного рівня приймати рішення у сфері 

регулювання земельних відносин, яке виходить з волі територіальної громади (є 

власне самоврядним) і є обов’язковим на відповідній території [168]. У зв’язку з 

цим проаналізуємо наявне законодавче регулювання з метою визначення меж 

повноважень органів місцевого самоврядування з прийняття рішень нормативного 

характеру у сфері земельних відносин. 

Так, відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

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

Дана конституційна норма закріплює спеціально-дозвільний принцип правового 

регулювання, котрий у поєднанні із загально-дозвільним, як зазначає 

Ф. Веніславський, забезпечує широкі можливості для вільного функціонування й 
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розвитку усіх інститутів громадянського суспільства, оскільки шляхом 

встановлення правових меж діяльності органів публічної влади та їх посадовців 

фактично закріплює сферу життя суспільства, вільну від владного втручання [72, 

с.58].  

У мотивувальній частині рішення від 16.04.2009 року № 7-рп/2009 (справа 

про скасування актів органів місцевого самоврядування) Конституційний Суд 

України також наголосив, що органи місцевого самоврядування, здійснюючи 

владу і самостійно вирішуючи питання місцевого значення, віднесені законом до 

їх компетенції, та приймаючи рішення, які є обов'язковими до виконання на 

відповідній території, зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Такі ж положення 

закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка 

встановлює, що головні повноваження і функції органів місцевого 

самоврядування визначаються конституцією або законом; органи місцевого 

самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке 

питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не 

доручене жодному іншому органу; повноваження, якими наділяються органи 

місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними [372]. 

По суті зазначений вище принцип являє собою принцип законності, який, на 

думку В.Р. Барського, є найважливішим принципом для всіх різновидів 

підзаконної нормотворчої діяльності [62, с.68]. Як зазначає Т.О. Коваленко, 

принцип законності відіграє визначальну роль у механізмі земельно-правового 

регулювання, так як інші галузеві принципи земельного права (раціонального 

використання та охорони земель, пріоритету вимог екологічної безпеки, рівності 

однорідних суб’єктів земельних правовідносин тощо) не можуть бути реалізовані 

без дотримання його вимог [117, с.33]. 

Крім того, загальною межею здійснення повноважень органами місцевого 

самоврядування при прийнятті рішень у сфері земельних відносин можна вважати 

положення, закріплене у ч.1 ст.64 Конституції України, відповідно до якого 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036/paran23#n23
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конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, 

крім випадків, передбачених Конституцією України, тобто при прийнятті рішень 

органи місцевого самоврядування не можуть звужувати існуючий обсяг прав і 

свобод людини і громадянина. 

У науковій літературі звертається увага на те, що вимога дотримуватися 

компетенції при прийнятті нормативно-правових актів передбачає, що акт 

видається лише з питань, що належать до предмета відання місцевої ради та не 

порушує територіальних меж діяльності цього органу [128, с.86].  

Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» до 

виключної компетенції сільських, селищних та міських рад відноситься 

вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин. І тут 

варто звернути увагу на формулювання «відповідно до закону», яке означає, що 

місцеві ради можуть регулювати земельні відносини лише у випадках, 

передбачених на рівні закону. Тобто дана норма по суті якраз і закріплює одну зі 

сфер відання органів місцевого самоврядування – земельні відносини, а вже 

конкретизацію повноважень в межах даної сфери необхідно шукати на рівні 

інших законів [141, с.349]. Так, п.271.2 ст.271 ПКУ та ч.1, 4 ст.23 ЗУ «Про оцінку 

земель» [35] передбачено прийняття місцевими радами рішень про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах 

населених пунктів, котра використовується як база оподаткування у визначених 

ПКУ випадках. Ст.143 Конституції України органам місцевого самоврядування 

надано повноваження встановлювати місцеві податки і збори відповідно до 

закону. Так, згідно з п.284.1 ст.284 ПКУ органи місцевого самоврядування 

наділені повноваженням приймати рішення нормативного характеру щодо 

встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку, що 

сплачується на відповідній території.  

Згідно зі ст.8 ЗУ «Про землеустрій» органи місцевого самоврядування 

наділяються повноваженнями здійснювати регулювання у сфері землеустрою, які 

конкретизуються в інших статтях цього Закону. Так, відповідно до п. «в» ч.1 ст.8 
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цього Закону до повноважень обласних рад відноситься затвердження 

регіональних програм використання та охорони земель, підвищення родючості 

ґрунтів, а п. «а» ч.1 ст.16 цього Закону наділяє Київську та Севастопольську 

міські ради повноваженням розробляти та затверджувати цільові програми, схеми 

та проекти землеустрою щодо використання та охорони земель. Аналогічні 

повноваження закріплені у ЗУ «Про охорону земель» [33]. 

Обласні та районні ради мають повноваження затверджувати на 

регіональному рівні схеми планування територій областей та районів, які 

розробляються у розвиток Генеральної схеми планування території України та 

визначають принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання 

територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин (ст.14 

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» [38]). 

Натомість сільські, селищні та міські ради у сфері планування територій 

мають повноваження затверджувати генеральні плани населених пунктів, плани 

зонування, які відповідно визначають довгострокову стратегію планування та 

забудови території населеного пункту, а також умови та обмеження використання 

території для містобудівних потреб у межах визначених зон, а також детальні 

плани територій у разі відсутності затвердженого в установленому законом 

порядку плану зонування території (ст.ст. 17-19 ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності»).  

Крім того, до повноважень сільських, селищних та міських рад належать 

повноваження затверджувати місцеві програми та заходи з благоустрою 

населених пунктів, а також правила благоустрою територій населених пунктів, 

якими встановлюються вимоги щодо благоустрою територій населених пунктів, 

зокрема, порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів 

благоустрою, вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, 

організацій, вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою - 

територіях загального користування (пп.1,2 ч.1 ст.10, ст.34 ЗУ «Про благоустрій 

населених пунктів» [8]). 



92 

 

При цьому, як слушно зазначають М.В. Шульга та І.В. Ігнатенко, місцева 

рада не має права ухвалити рішення про передачу будь-якому іншому органу 

місцевого самоврядування (або органу виконавчої влади, комунальному 

підприємству, установі, організації) своїх повноважень щодо регулювання 

земельних відносин зважаючи на ч.2 ст.19 Конституції України та те, що жоден 

закон не передбачає права місцевої ради на передачу власних виключних 

повноважень іншому органу [261]. 

По суті зазначені вище повноваження органів місцевого самоврядування 

щодо врегулювання земельних відносин на відповідній території шляхом 

прийняття нормативно-правових актів і визначають межі їх діяльності у даній 

сфері [141, с.349]. Як слушно зауважує А.Г. Мельник, законодавством встановлені 

вузькі межі для правотворчості місцевих рад. На її думку, законодавчо потрібно 

надати даним органам можливість реально впливати на питання місцевого 

значення, а не просто уточнювати, переписувати чи коментувати закони в своїх 

рішеннях [170, с.101-102]. 

У Програмі використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки, 

затвердженій Рішенням Київської міської ради від 14.07.2016 року №729/729 

[360], також звертається увага на необхідності підвищення ролі місцевого 

самоврядування у сфері регулювання земельних відносин та пропонується внести 

зміни до чинного законодавства щодо повноважень у даній сфері, передбачивши 

їх максимальне зосередження в органах місцевого самоврядування [360]. 

Вирішуючи питання про необхідність наділення органів місцевого 

самоврядування додатковими повноваженнями щодо регулювання земельних 

відносин, погоджуємося з думкою Т. Калиновської, яка зазначає, що при 

прийнятті місцевою радою нормативно-правового акту важливо перш за все 

з`ясувати, чи можливо вирішити проблему за допомогою вже існуючих актів, має 

бути вивчене питання про необхідність і корисність його появи, про наслідки, які 

можуть виникнути під час його реалізації, про витрати, які потягне за собою його 

виконання [105, с.290]. Враховуючи надзвичайно важливе значення землі, яка 
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відповідно до ст.14 Конституції України є основним національним багатством, що 

перебуває під особливою охороною держави, регулювання відносин щодо набуття 

та реалізації прав на землю, забезпечення раціонального використання, охорони 

та відтворення земель, визначення меж та обмежень у реалізації суб’єктивних 

прав на земельні ділянки, здійснення державного та самоврядного управління у 

галузі земельних відносин має здійснюватися шляхом прийняття відповідних 

загальнообов’язкових на території всієї держави законодавчих актів, а на рівні 

місцевого самоврядування мають конкретизуватися та уточнюватися положення 

законодавства, які не здатні врахувати всіх місцевих особливостей та умов. 

Наприклад, повноваження органів місцевого самоврядування визначати конкретні 

ставки плати за землю в тому чи іншому населеному пункті пояснюється тим, що 

податок на майно, який включає плату за землю, є місцевим податком (ст.9 ПКУ), 

тому цілком логічним є надання даним органам можливості самостійно приймати 

рішення щодо його розміру (у визначених законом межах), який впливатиме на 

формування доходів загального фонду місцевого бюджету. При цьому органи 

місцевого самоврядування мають можливість врахувати якість земель в межах 

визначених містобудівною документацією зон, їх віддаленість від центру, 

містобудівну цінність території в межах населеного пункту та інші фактори. 

Затверджуючи технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель 

відповідного населеного пункту, органи місцевого самоврядування також мають 

перевірити, чи всі місцеві умови були враховані при її розробці. Так, згідно з 

Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженим 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 

року № 489 [22], у формулі для визначення нормативної грошової оцінки одного 

квадратного метра земельної ділянки населених пунктів враховується коефіцієнт, 

який характеризує місце розташування земельної ділянки. При цьому даний 

коефіцієнт обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів 

регіонального, зонального та локального характеру, серед яких локальний 

коефіцієнт якраз і враховує місце розташування земельної ділянки в межах 
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економіко-планувальної зони, зокрема територіально-планувальні 

(місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності громадських 

центрів, у зоні магістралей підвищеного містоформуючого значення тощо), 

інженерно-геологічні (місцезнаходження земельної ділянки в межах території, що 

має схил поверхні понад 20%, на ґрунтах з несучою спроможністю менше 1.0 

кг/кв.см при потужності понад два метри, у зоні залягання ґрунтових вод менше 

трьох метрів тощо), історико-культурні (місцезнаходження земельної ділянки в 

межах заповідної території, у зоні регулювання забудови, у зоні історичного 

ландшафту, що охороняється тощо), природно-ландшафтні (місцезнаходження 

земельної ділянки в межах території природоохоронного значення, у межах 

території оздоровчого призначення, у межах території рекреаційного 

призначення), санітарно-гігієнічні (місцезнаходження земельної ділянки у 

санітарно-захисній зоні, у водоохоронній зоні, у зоні обмеження забудови за 

рівнем напруження електромагнітного поля тощо) та інженерно-інфраструктурні 

(наявність твердого покриття земельної ділянки, забезпечення централізованим 

водопостачанням, каналізацією, централізованим теплопостачанням тощо) 

особливості.  

Повноваження у сфері містобудування, охорони земель, благоустрою 

територій теж покликані забезпечити максимальне врахування місцевих 

особливостей при прийнятті відповідних нормативно-правових актів. У зв’язку з 

цим пропозиції щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

у сфері нормативного регулювання земельних відносин, на нашу думку, 

видаються недоцільними, адже існуючий обсяг повноважень у даній сфері є 

цілком достатнім. 

Беручи до уваги те, що у процесі прийняття рішень 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, а також зважаючи на наявність 

значного обсягу судової практики щодо оскарження таких рішень, в т.ч. з мотивів 
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перевищення органами місцевого самоврядування своїх повноважень, вважаємо 

за доцільне зупинитися на питанні щодо визначення правових наслідків 

незаконних рішень органів місцевого самоврядування, оскільки це має важливе 

значення для правозастосування та обрання належних способів захисту прав 

суб’єктів земельних правовідносин, які зазнали чи можуть зазнати негативного 

впливу таких актів [276]. 

Одразу зазначимо, що в межах даного дослідження незаконність 

розглядається як невідповідність та/або пряма суперечність змісту, форми чи 

процедури прийняття рішення органу місцевого самоврядування вимогам чинного 

законодавства України (законам та підзаконним нормативно-правовим актам, 

прийнятим відповідно до закону). 

Враховуючи те, що термін «незаконність» стосовно рішень органів 

місцевого самоврядування часто вживається на рівні з терміном «недійсність», 

особливо в контексті їх судового оскарження, спочатку проаналізуємо наявне 

законодавче регулювання даних питань з метою визначення правової природи та 

наслідків незаконності і недійсності. 

У першу чергу варто звернути увагу на неузгодженість вживання в 

законодавстві термінології в контексті досліджуваних питань, оскільки ст.152 

ЗКУ оперує терміном «визнання недійсними рішень органів місцевого 

самоврядування» по відношенню до одного зі способів захисту прав громадян та 

юридичних осіб на земельні ділянки, у той час як у ст.16 ЦКУ та ст.67 ЗУ «Про 

запобігання корупції» [18] використовується словосполучення «визнання 

незаконними» таких актів, що призводить до суперечностей як в юридичній науці, 

так і правозастосовній діяльності. Ситуація ускладнюється також тим, що Кодекс 

адміністративного судочинства України (далі – КАСУ [5]) містить взагалі 

відмінну термінологію щодо оскарження рішень, які за своєю правовою 

природою є нормативно-правовими чи адміністративними актами. Так, у ч.4 ст. 

105 КАСУ зазначається, що адміністративний позов може містити вимоги, 

зокрема про скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта 
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владних повноважень повністю чи окремих його положень. При цьому згідно з ч.2 

ст. 162 КАСУ до повноважень суду при вирішенні справи віднесено саме 

визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його 

положень і скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його 

положень. Натомість згідно з ч.8 ст. 171 КАСУ, яка визначає правила розгляду 

адміністративних справ, зокрема щодо законності та відповідності правовим 

актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів органів місцевого 

самоврядування, суд може визнати нормативно-правовий акт незаконним чи 

таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в 

окремій його частині. При цьому залишається відкритим питання про наслідки 

такого визнання. 

Як зазначає А.М. Мірошниченко, вжитий у законодавстві термін «визнання 

незаконним» («таким, що не відповідає акту вищої юридичної сили») сам по собі 

не дає відповіді на питання про правові наслідки такого визнання: нечинність з 

моменту ухвалення рішення суду про «незаконність», нечинність з моменту 

ухвалення акта, з якогось іншого моменту (наприклад, з моменту ухвалення акта 

вищої юридичної сили), констатація вже наявної нечинності (тобто нікчемності). 

Те саме стосується визнання «нечинним» чи «недійсним» акта – незрозуміло, чи є 

це зміною правовідношення на перспективу (лат. ex nunc) чи зі зворотним 

ефектом, з самого початку (лат. ex tunc), чи лише констатацією вже наявної 

недійсності [184]. 

У той же час у судовій практиці сформувався досить усталений підхід, 

відповідно до якого нормативно-правовий акт у випадку його оскарження втрачає 

юридичну силу з моменту набрання законної сили рішенням суду [308; 309], що 

видається цілком обґрунтованим. Як зазначає А.М. Мірошниченко з посиланням 

на думку М.Б. Гусака, анулювання нормативно-правових актів лише на майбутнє 

з теоретичної точки зору пояснюється тим, що у разі скасування нормативно-

правових актів з ретроспективним ефектом правові наслідки були б 

непрогнозованими, іншими словами, був би підірваний принцип правової 
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визначеності [184]. Тобто згідно усталеним в Україні підходом лише після 

визнання нормативно-правового акту незаконним (недійсним, нечинним) він не 

повинен застосовувати. 

Варто зазначити, що у новій редакції КАСУ [11], прийнятій Верховною 

Радою України 03.10.2017 року, але яка станом на 10.12.2017 року ще не набрала 

чинності, такий підхід закріплюється на законодавчому рівні. Так, згідно з ч.2 

ст.265 нової редакції КАСУ нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю 

або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним 

рішенням суду. При цьому згідно з ч.1 ст.245 цього Кодексу до повноважень суду 

відноситься, зокрема визнання протиправним та нечинним нормативно-правового 

акта чи окремих його положень або визнання протиправним та скасування 

індивідуального акта чи окремих його положень. По суті новою редакцією КАСУ 

закріплюється у законодавстві т.зв. «перспективна» модель втрати чинності 

незаконними нормативно-правовими актами. У той же час відповіді на питання, 

до яких же наслідків призводитиме визнання протиправним та скасування 

індивідуального акту, Кодекс не дає. Лише у ч.3 ст.245 нової редакції КАСУ 

міститься положення, відповідно до якого у разі скасування нормативно-

правового5 або індивідуального акта суд може зобов'язати суб'єкта владних 

повноважень вчинити необхідні дії з метою відновлення прав, свобод чи інтересів 

позивача, за захистом яких він звернувся до суду, проте орієнтири, з якого саме 

моменту індивідуальний акт втрачатиме юридичну силу, у новій редакції КАСУ 

відсутні. Більш детально проблема визначення правових наслідків рішень 

індивідуально-правового характеру буде розглядатися у наступному розділі. 

Аналіз рішень органів місцевого самоврядування у сфері земельних 

відносин дає можливість виокремити такі групи порушень, що допускаються при 

їх прийнятті, а саме: 1) порушення форми; 2) порушення процедури прийняття 

рішень; 3) порушення матеріально-правових норм. 

                                                           
5 Примітка. Тут в черговий раз прослідковується брак законодавчої техніки, адже згідно з ч.1 ст.245 нової редакції 

КАСУ нормативно-правові акти можуть визнаватися протиправними і нечинними, а не скасовуватися. 
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До першої групи порушень можна віднести наведений вище приклад 

прийняття Львівською міською радою актів не у формі рішень, а у формі ухвал, 

причому такі ухвали дана рада приймає як нормативного [426], так і 

індивідуально-правового характеру [425]. На нашу думку, хоча така практика і є 

негативною, оскільки демонструє неповагу органу місцевого самоврядування до 

законодавчих вимог, проте дане порушення не повинно впливати на дійсність 

відповідного рішення, якщо інших порушень законодавства при його прийнятті не 

було допущено. У даному аспекті варто зазначити, що традиційно під формою 

акту розуміють спосіб вираження волі осіб, які приймають даний акт, який може 

полягати у прийнятті письмового, усного чи електронного акту, проте чинне 

законодавство України до форми актів відносить також конкретні їх різновиди 

(накази, постанови, рішення, протоколи, інструкції тощо), а також набір та певну 

послідовність реквізитів документу, в т.ч. його назву. Для прикладу можна 

подивитися наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

28.07.2017 № 396, яким затверджено форми документів із підготовки оцінювачів з 

експертної грошової оцінки земельних ділянок та витягу з Державного реєстру 

оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок [25], наказ 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства від 15.05.2012 року № 240, яким затверджено форми актів та інших 

документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю [24], наказ Міністерства фінансів України 

від 10.04.2015 року № 414, яким затверджено форму рішення про проведення 

особистого огляду та протоколу особистого огляду [26]. Оскільки ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування» визначає, що рада в межах своїх 

повноважень приймає нормативні та інші акти саме у формі рішень, то прийняття 

органами місцевого самоврядування актів з іншою назвою, ніж «рішення», 

формально вважатиметься порушенням законодавчих вимог, проте, як було 

зазначено вище, наявність виключно такого порушення не повинна впливати на 

дійсність відповідного акту. 
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До даної групи порушень можна також віднести випадки, коли депутати 

місцевої ради на пленарному засіданні проголосували за певне питання, що 

підтверджується протоколом засідання, тобто рішення прийняли, проте не 

оформили його у письмовому вигляді. Враховуючи те, що відповідно до ч.5 ст.59 

ЗУ «Про місцеве самоврядування» акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх 

офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено 

пізніший строк введення цих актів у дію, то відсутність письмової форми рішення 

свідчить при те, що воно не може набрати чинності, оскільки не може бути 

оприлюдненим. 

Прикладами порушень другої групи можна вважати випадки, коли орган 

місцевого самоврядування приймає рішення з порушенням строків, встановлених 

законом, наприклад, затверджує зміни до генерального плану населеного пункту з 

перевищенням трьохмісячного строку, встановленого ч.10 ст.17 ЗУ «Про 

регулювання містобудівної діяльності». На нашу думку, порушення процедури, 

якщо вони не вплинули на зміст рішення, також не повинні призводити до 

недійсності прийнятих рішень. Так, у абз.2 п.2 Роз’яснення Президії Вищого 

арбітражного суду України від 26.01.2000 року №02-5/32 «Про деякі питання 

практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних 

чи інших органів» містився орієнтир, відповідно до якого недодержання вимог 

правових норм, які регулюють порядок прийняття акта, у тому числі стосовно 

його форми, строків прийняття тощо, може бути підставою для визнання такого 

акта недійсним лише у тому разі, коли відповідне порушення вплинуло на зміст 

акта. Якщо ж акт в цілому узгоджується з вимогами чинного законодавства і 

прийнятий відповідно до обставин, що склалися, то окремі порушення 

встановленої процедури прийняття акта не можуть бути підставою для визнання 

його недійсним, якщо інше не передбачено законодавством [420]. Проте дію 
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даного абзацу було тимчасово зупинено6 згідно з Рекомендацією Вищого 

господарського суду № 04-5/934а від 16.08.2002 року у зв'язку з виникненням 

питань щодо практики його застосування [332]. Хоча, на нашу думку, початково 

суд заклав правильний підхід, відповідно до якого у кожному конкретному 

випадку суду необхідно індивідуально підходити до вирішення справи про 

оскарження того чи іншого акту і визначати, чи допущені порушення вплинули на 

його зміст. Якщо такі порушення були формальними і їх наявність чи відсутність 

не мала суттєвого значення, то такі акти не повинні визнаватися недійсними із 

суто формальних причин.  

Найбільша ж кількість незаконних рішень, які оскаржуються у судовому 

порядку, пов’язана з порушенням матеріально-правових норм. Так, незаконними 

будуть рішення, прийняті неналежним суб’єктом, наприклад, у випадку 

затвердження детального плану території за відсутності затвердженого у 

встановленому законом порядку плану зонування не сільською, селищною чи 

міською радою, а її виконавчим органом (ч.8 ст.19 ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності»), рішення про затвердження генеральних планів 

населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій без 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів (ч.2 

ст.21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»), рішення про скасування 

встановлених ПКУ пільг зі сплати земельного податку, рішення, прийняті з 

перевищенням нормотворчих повноважень тощо. 

В останньому випадку надзвичайно важливо правильно визначати наявність 

чи відсутність відповідних повноважень у органів місцевого самоврядування. 

Наприклад, при розгляді справи про оскарження рішення Чернігівської міської 

ради про затвердження порядку визначення та відшкодування збитків, заподіяних 

власникам землі та землекористувачам у м. Чернігові [414], та встановлення 

відсутності компетенції (повноважень) у Чернігівської міської ради на прийняття 

                                                           
6 Примітка. Враховуючи рекомендаційний характер зазначеного роз’яснення, говорити про зупинення його дії, на 

нашу думку, не зовсім коректно. 
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рішень, якими б регулювались дані питання, Вищий адміністративний суд 

України (далі - ВАСУ) зазначив, що міську раду як суб'єкта владних повноважень 

наділено компетенцією вирішувати питання місцевого значення, для виконання 

цих повноважень вона вчиняє певні дії шляхом прийняття рішень нормативного 

та ненормативного характеру. При цьому, звернув увагу суд, органи місцевого 

самоврядування, в межах встановлених повноважень, не позбавлені права на 

затвердження положень про порядок визначення та відшкодування збитків, 

заподіяних власникам землі та землекористувачам, у зоні їх впливу, адже норма 

статті 157 ЗКУ відповідної заборони не містить [310]. З таким висновком, на нашу 

думку, погодитися не можна, оскільки згаданий судом загально-дозвільний 

принцип («дозволено все, що прямо не заборонено») стосується суб’єктів 

приватних правовідносин, заснованих на юридичній рівності сторін. У даному ж 

випадку міська рада діяла як суб’єкт владних повноважень, адже своїм рішенням 

намагалася встановити загальнообов’язкові на відповідній території норми права, 

покликані врегулювати питання відшкодування збитків, заподіяних власникам 

землі та землекористувачам в першу чергу внаслідок використанням земельних 

ділянок без оформлення документів, що посвідчують права на них відповідно до 

закону. У зв’язку з цим вона мала дотримуватися спеціально-дозвільного 

принципу («дозволено лише те, що прямо передбачено законом»), закріпленого у 

ч.2 ст.19 Конституції України та ч.3 ст.24 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Крім того, згідно з п.22 ст.92 Конституції України засади цивільно-

правової відповідальності визначаються виключно законами України, у зв’язку з 

чим в оскаржуваному рішенні рада могла лише визначити порядок своїх дій та 

врегулювати питання організації своєї роботи щодо стягнення збитків. 

Враховуючи те, що відповідно до ч.3 ст.157 ЗКУ порядок визначення та 

відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюється 

Кабінетом Міністрів України, то прийняття вищезгаданого рішенні Чернігівською 

міської радою, на нашу думку, є незаконним, оскільки воно прийняте поза 

межами повноважень. Тим паче, що Кабінетом Міністрів України такий порядок 
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затверджено постановою від 19.04.1993 року № 284, хоча варто зазначити, що ця 

постанова також викликає сумніви щодо її відповідності п.22. ч.1 ст.92 

Конституції України. Тому підтримуємо позицію А.М. Мірошниченка, що дана 

постанова уряду може застосовуватися лише для визначення розміру збитків, що 

підлягають відшкодуванню, у позасудовому порядку [187, с.418], коли обидві 

сторони не заперечують щодо результатів роботи комісії з визначення збитків 

власникам землі і землекористувачам. В іншому випадку спір має вирішуватися 

судом на основі загальних положень цивільного законодавства. 

Повертаючись до аналізованого вище рішення суду необхідно зазначити, 

що хоча аргументація суду, що використання земельних ділянок без 

правовстановлюючих документів обмежує право територіальної громади міста 

Чернігова в особі Чернігівської міської ради на отримання доходів, які б вона 

могла одержати, на нашу думку, і є слушною, проте відшкодування неодержаних 

територіальною громадою доходів має здійснюватися в межах існуючого 

законодавчого регулювання, а не шляхом прийняття рішень з порушенням 

встановлених законом меж повноважень даних органів. 

Крім того, на практиці органи місцевого самоврядування досить часто 

роблять спроби на власний розсуд «удосконалити» регулювання земельних 

відносин в межах відповідного населеного пункту, а саме місцеві ради 

практикують затвердження порядків надання земельних ділянок у користування 

(оренду) [404], порядків продажу земельних ділянок (прав на них) комунальної 

власності (у разі розміщення на них об’єктів нерухомості) [351], порядків 

продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах 

(земельних торгах) [415], порядків надання у власність громадянам земельних 

ділянок для певних потреб [389], порядків передачі (надання) земельних ділянок у 

користування або у власність із земель комунальної власності [356] тощо.  

Аналіз таких рішень дає можливість зробити деякі висновки. По-перше, у 

таких рішеннях відповідні місцеві ради переважно дублюють положення ЗКУ, ЗУ 

«Про публічні закупівлі» [37], ЗУ «Про оренду землі» [32], ЗУ «Про відчуження 
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земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності» [10] та інших законів, що, безумовно, є абсолютно зайвим і 

недоцільним, тому говорити в цій частині про нормотворчу діяльність таких 

органів не можна. По-друге, поряд з таким «цитуванням» закріплених на рівні 

закону норм права ради намагаються встановлювати також певні особливості та 

процедури надання в постійне користування, передачі в оренду чи у власність 

земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади, хоча 

земельним законодавством не передбачено можливості органів місцевого 

самоврядування визначати особливості надання земельних ділянок у власність та 

користування на території відповідного населеного пункту. Загальний порядок 

передачі земельних ділянок у власність та надання у користування визначений 

ЗКУ, якого і мають дотримуватися усі суб’єкти земельних відносин, тому 

приймаючи зазначені вище рішення відповідні ради, на нашу думку, виходять за 

межі своїх повноважень, особливо в частині запровадження додаткових вимог, 

обмежень, пільг чи переваг певним категоріям громадян, не передбачених ЗК та 

іншими законами.  

Так, рішенням Окружного суду міста Києва від 27.12.2013 року [325] окремі 

положення Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у 

користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, 

затвердженого рішенням Київської міської ради №63/9120 від 28.02.2013 року, які 

запроваджували вимогу додавати до клопотання про передачу земельної ділянки у 

власність або про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки документи, не передбачені ст.123 ЗКУ, були визнані 

незаконними. Дане рішення було вмотивоване тим, що відповідно до вимог ЗКУ 

(абз.2 ч.2 ст.123) органам, які передають земельні ділянки державної чи 

комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених 

статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та 

документи, не передбачені цією статтею.  
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Варто звернути увагу, що рішенням Київської міської ради від 

04.03.2015 року № 195/1060 вищезазначений Тимчасовий порядок було викладено 

у новій редакції, а саме як Порядок передачі (надання) земельних ділянок у 

користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, ч.2 

ст.5 якого знову ж таки містить вимогу щодо необхідності додавати до 

клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

документи, не передбачені ЗКУ, проте законність цього рішення в судовому 

порядку на даний момент не оскаржувалася. 

У той же час вважаємо за потрібне зазначити, що органи місцевого 

самоврядування, на нашу думку, можуть у своїх рішеннях урегульовувати певні 

внутрішні питання своєї діяльності у сфері земельних відносин. Аргументом на 

користь даної тези є положення ст.4 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до яких одним з основних принципів, на якому здійснюється місцеве 

самоврядування, є принцип правової, організаційної та матеріально-фінансової 

самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами. Це 

можна розуміти так, що орган місцевого самоврядування в межах конкретних 

повноважень може визначити певну процедуру їх здійснення (у випадку 

відсутності закріплення такої процедури на законодавчому рівні), але за умови, 

що така процедура не створюватиме додаткових обмежень чи обов`язків для 

фізичних чи юридичних осіб і не суперечитиме іншим актам законодавства. 

Наприклад, у багатьох рішеннях місцевих рад передбачаються положення, що 

клопотання про надання земельних ділянок у користування чи передачу у 

власність подаються до міської ради через Управління адміністративних послуг, 

або норми про те, якими управляннями розглядається подана заява (клопотання) і 

хто з них готує проект відповідного рішення для подальшого розгляду на сесії 

ради тощо. 

У той же час для забезпечення єдності правового простору в Україні, для 

попередження суперечок про те, за яких передумов чи для реалізації яких 

повноважень представницький орган місцевого самоврядування має право і навіть 



105 

 

зобов’язаний видавати нормативно-правовий акт, у науковій літературі 

пропонується закон про місцеве самоврядування доповнити окремою нормою, яка 

б встановлювала коло питань, які визначаються і встановлюються винятково 

нормативно-правовими актами місцевої ради [62, с.72]. На нашу думку, таке 

доповнення є недоречним, оскільки ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади 

організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування, а конкретні повноваження та порядок 

їх реалізації даними органами визначаються в інших законах. Дублювання ж 

таких повноважень у різних нормативно-правових актах може призводити до 

появи колізій у випадках, коли законодавець, вносячи зміни в один закон, 

«забуває» змінити відповідні положення іншого закону, що створює додаткові 

проблеми у правозастосуванні. 

Розширення ж повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 

регулювання земельних відносин в разі, якщо буде обґрунтована необхідність 

цього, має здійснюватися шляхом внесення змін у відповідні законодавчі акти, 

адже ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» і так закріпив можливість даних 

органів приймати рішення з питань регулювання земельних відносин у 

визначених законом випадках. 

У контексті дослідження даних питань варто також звернути увагу на такий 

локальний нормативно-правовий акт, який затверджується сільськими, 

селищними та сільськими радами, як статут територіальної громади відповідного 

населеного пункту, котрий приймається на основі Конституції України та в межах 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою врахування історичних, 

національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей 

здійснення місцевого самоврядування (ст.19 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні»). З поміж інших норм права такі статути, зазвичай, містять також певні 

положення земельно-правового спрямування [42; 43; 44]. У той же час аналіз 

даних положень дає можливість заробити висновок, що вони є або дублюванням 
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відповідних норм Конституції України чи ЗКУ, або зводяться до констатації, що 

певне питання, наприклад, набуття права на землю відповідною територіальною 

громадою та передача землі з комунальної власності державі, юридичним та 

фізичним особам, зміна цільового призначення земельних ділянок тощо 

здійснюється радою в порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом 

України. Тобто самостійного регулятивного значення статутів територіальних 

громад у сфері земельних відносин виявити не вдалося. 

Таким чином, 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. Аналіз законодавчих актів дозволяє зробити 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. У 

випадку прийняття органом місцевого самоврядування рішення нормативного 

характеру у сфері регулювання земельних відносин з порушенням чинного 
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законодавства України, що вплинуло на зміст такого рішення, та у разі його 

судового оскарження воно втрачатиме чинність з моменту набрання законної сили 

відповідним рішенням суду, тобто до цього моменту таке рішення породжуватиме 

правові наслідки, що обумовлюється необхідністю дотримання принципу правої 

визначеності. 

 

2.2. Види та роль нормативно-правових актів органів місцевого 

самоврядування у механізмі правового регулювання земельних 

відносин. 

З’ясувавши у попередньому підрозділі загальні межі повноважень органів 

місцевого самоврядування на прийняття рішень нормативного характеру у галузі 

регулювання земельних відносин, розглянемо тепер більш детально види таких 

рішень, їх особливості, а також роль, яку вони виконують у механізмі правового 

регулювання земельних відносин. 

Як зазначають М.В. Цвік та О.В. Петришин, ухвалення нормативно-

правового акта ще не означає досягнення правопорядку, а є тільки його 

нормативною передумовою, початком, а не кінцевим результатом процесу 

правового регулювання [97, с.520]. 

З урахуванням повноважень на прийняття нормативно-правових актів у 

галузі регулювання земельних відносин такі рішення органів місцевого 

самоврядування можна поділити на такі три групи: 

- рішення у сфері планування використання земель; 

- рішення у сфері благоустрою населених пунктів; 

- рішення у сфері плати за землю; 

- рішення у сфері контролю за використанням та охороною земель. 

У зв’язку з цим нижче розглянемо особливості кожної групи даних рішень. 
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2.2.1. Рішення у сфері планування використання земель 

У системі управління земельними ресурсами будь-якої країни планування 

використання та охорони земель є найважливішою функцією, що визначає 

перспективи раціонального природокористування [122, с.26]. 

Планування використання земель у науковій літературі розглядається як 

діяльність уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування, 

що полягає у створенні та втіленні перспективних програм (схем) використання та 

охорони земельних ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, історичних, 

географічних, демографічних та інших особливостей конкретних територій, а 

також в прийнятті та реалізації на їх основі відповідних рішень [99, с.423]. 

І.В. Ігнатенко зазначає, що під плануванням використання землі також прийнято 

вважати цілеспрямовану діяльність виконавчих органів та органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання щодо збалансованого розвитку і 

використання території на основі врахування суспільних цінностей і властивостей 

землі, узгодження інтересів учасників процесу, їх залучення до прийняття 

відповідних рішень [101, с.24]. 

В Україні виділяють такі форми планування використання земель: 

1) розробка та затвердження програм використання земель; 2) планування 

територій; 3) природно-сільськогосподарське районування [180, с.324]. 

Враховуючи те, що відповідно до ч.1 ст.179 ЗКУ природно-сільськогосподарське 

районування земель - це поділ території з урахуванням природних умов та 

агробіологічних вимог сільськогосподарських культур, а відповідно до п.6 

Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, 

протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 року № 681 [20], 

замовником виконання робіт з природно-сільськогосподарського районування 

земель є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органи 

місцевого самоврядування не мають повноважень у сфері здійснення такого 
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районування земель, тому в межах даної роботи дана форма планування 

використання земель не розглядатиметься. 

Що стосується такої форми планування, як розробка та затвердження 

програм використання земель, то відповідно до ст.178 ЗКУ обласні ради, а також 

Київська та Севастопольська міські ради затверджують регіональні програми 

використання та охорони земель, а сільські, селищні та міські ради згідно зі ст.12 

ЗУ «Про охорону земель» здійснюють розробку, затвердження і реалізацію 

цільових програм та документації із землеустрою щодо охорони земель 

відповідно до закону. При цьому згідно з ч.3 ст.24 ЗУ «Про охорону земель» 

регіональні програми розробляються відповідно до загальнодержавної програми з 

урахуванням місцевих особливостей. Прикладами таких програм є Програма 

розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 

2011 – 2018 роки, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради № 73-

5/VI від 25.03.2011 року [346], Програма використання та охорони земель міста 

Києва на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 

14.07.2016 року №729/729 [360], Регіональна програма розвитку земельних 

відносин та охорони земель на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Одеської 

обласної ради №39-VIІ від 21.12.2015 року [392], Програма використання та 

охорони земель Чернігівської області на 2011-2020 роки, затверджена рішенням 

Чернігівської обласної ради від 25.03.2011 року [417], Програма розвитку 

земельних відносин та охорони земель по Таврійській міській раді на 2017-2021 

роки, затверджена рішенням Таврійської міської ради №199 від 20.01.2017 року 

[406], Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території 

Павлівської сільської ради на 2017 – 2020 роки, затверджена рішенням Павліської 

сільської ради №5/30 від 29.06.2017 року [393] та ін. 

Аналіз конкретних програм використання та охорони земель дає можливість 

виділити такі основні змістовні елементи, з яких вони складаються, а саме: 

визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма, її мета та 

завдання, заходи, які необхідно вжити для досягнення визначеної мети та 
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реалізації конкретних завдань, а також перелік виконавців програми. При цьому 

програма зазвичай містить значну кількість статистичної та довідкової інформації. 

У зв’язку з цим може виникати питання, наскільки коректно розглядати в даному 

разі програму і відповідно рішення про її затвердження як нормативно-правовий 

акт у його традиційному розумінні, що залежить від відповіді на питання про 

наявність у програмах певних норм права. Як зазначає В.О. Клочков, 

використання, зокрема органами місцевого самоврядування, різноманітних 

програмних актів ставить перед теорією права питання щодо юридичної природи 

цих феноменів, їх співвіднесення із усталеною класифікацією форм (джерел 

права), нормативних актів та соціальних регуляторів у цілому [113, с.392]. 

У першу чергу варто звернути увагу на те, що у юридичній науці проблема 

визначення правової природи програм як правових актів залишається недостатньо 

дослідженою. Більшість робіт стосується аналізу тих чи інших програм переважно 

через призму заходів, спрямованих на реалізацію їх мети та завдань. У той же час 

деякі вчені намагаються з’ясувати сутність програм саме як правових документів. 

Так, К.Ю. Жарова визначає програму як строковий, комплексний правовий 

акт, що приймається уповноваженим суб’єктом права, вимагає матеріальних 

витрат та поетапної реалізації, і який включає систему пріоритетних заходів, 

спрямованих на досягнення суспільно значимих цілей [94, с.14]. При цьому у 

літературі звертається увага на існування такої ознаки правових програм як 

комплексності, яка полягає в тому, що програми містять як нормативні, так і 

індивідуальні приписи [236], у зв’язку з чим пропонується виділяти правові 

програми з переважанням нормативних приписів та правові програми з 

переважанням індивідуально-конкретних приписів [95, с.71]. 

Досліджуючи на дисертаційному рівні теоретичні засади програмного 

регулювання в сучасному праві, В.О. Клочков зазначає, що правова природа 

програм визнається майже усіма дослідниками, а програма визначається ними як 

акт (програмно-управлінський, нормативно-правовий або правовий) або як 

документ (програмний). При цьому правова програма розуміється даним 



111 

 

науковцем як ухвалений компетентним органом спеціальний акт, що містить у 

собі правові норми, індивідуальні правові приписи та нерегулятивні положення 

(положення, у яких викладається поточна або історична ситуація, надається 

ідеологічне або політичне підґрунтя програми тощо), відрізняється від інших 

правових актів наявністю мети, терміновим характером дії та конструкцією, що 

відповідає загальним принципам програмного менеджменту [114, с.4,6]. 

Досліджуючи правове забезпечення муніципальної програмної діяльності в 

Україні, К.В. Удовенко зазначає, що з юридичних позицій програма є спеціальним 

документом, який підлягає спеціальному затвердженню (схваленню) та джерелом 

як індивідуальних управлінсько-правових приписів, так і правових норм, як 

правило, тимчасових [240, с.9]. 

На думку О.М. Шемякіна та Г.Ф. Півторака, програма є управлінським 

актом, який має власний вираз у писаних та ухвалених компетентним органом 

правових приписах, причому зміст управлінських програм, на думку зазначених 

науковців, складає сукупність правових норм та індивідуально-правових 

приписів, тому неможливо однозначно відповісти на питання, чи є управлінські 

програми індивідуально-правовими або нормативно-правовими актами. У зв’язку 

з цим науковці вважають, що програми носять перехідний, змішаний характер 

[257]. 

В.О. Клочков вважає, що наявність у правових програмах правових норм, 

зокрема загальних, спеціалізованих та програмних, дозволяє бачити у правовій 

програмі своєрідну форму (джерело) права, оскільки вона містить у собі правові 

норми [114, с.12]. 

Аналізуючи роботи вчених, які при дослідженні програм намагаються 

обґрунтувати наявність у них правових приписів, В.В. Пашинська звертає увагу 

на недостатню доведеність даного твердження у відповідних роботах [198, с.16]. 

Дійсно, переважна більшість науковців, які схиляються до думки про наявність у 

програмних актах як індивідуально-правових, так і нормативно-правових 

приписів, не наводять прикладів їх конкретного прояву. 
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Не заперечуючи можливість закріплення у програмах норм права, звертаємо 

увагу на те, що аналіз змісту багатьох регіональних та місцевих програм 

використання та охорони земель дозволяє зробити висновок, що саме цей 

різновид програм не містить правових норм. У даних програмах зазвичай 

описується стан використання земель в області, районі чи конкретному 

населеному пункті та визначаються проблеми, на розв’язання яких спрямована 

програма, міститься так званий паспорт програми, у якому зазначається ініціатор 

програми, підстава розроблення, розробник та співрозробники програми, 

замовник програми, строк виконання програми, джерела її фінансування тощо, 

визначається мета та завдання програми, обґрунтовуються шляхи і засоби 

розв’язання існуючих проблем, обсяги фінансування та строки виконання, а також 

визначаються напрями реалізації програми, заходи, яких потрібно вжити, 

результативні показники, що дозволять визначити, наскільки повно була 

реалізована відповідна програма, та виконавці програми. Також програми часто 

передбачають пропозиції щодо удосконалення існуючого законодавчого 

регулювання земельних відносин. Таким чином, програми використання та 

охорони земель складаються переважно 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. Тому такі 

програми і рішення органів місцевого самоврядування про їх затвердження, на 

нашу думку, коректніше відносити до нетипових управлінських 

(адміністративних) актів, хоча ми й не виключаємо, що деякі програми можуть 

закріплювати також норми права, внаслідок чого набуватимуть ознак змішаних 

управлінських актів. 

Переходячи до іншої форми планування використання земель, що 

здійснюється органами місцевого самоврядування, а саме планування територій, 

зазначимо, що відповідно до ч.1 ст.16 ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності» планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом 
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розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів 

зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін 

до них. Як зазначають М.В. Шульга та І.В. Ігнатенко, сьогодні існує чітко 

виражена тенденція до істотного посилення ролі нормативно-правових актів 

органів місцевого самоврядування з питань використання та охорони земель у 

сфері містобудування. Цим нормативно-правовим актам чинним законодавством 

відводиться важлива роль в регулюванні відносин щодо використання та охорони 

земель у межах населених пунктів, встановлення їх правового режиму. Зокрема, 

формування належного земельного правопорядку у межах населених пунктів 

багато в чому обумовлене наявністю затвердженої органами місцевого 

самоврядування містобудівної документації [260]. 

Відповідно до ч.3 ст.8 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» 

рішення з питань планування та забудови територій приймаються сільськими, 

селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, районними, 

обласними радами, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями в межах визначених законом повноважень з урахуванням вимог 

містобудівної документації. 

Основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, 

призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови 

території населеного пункту, є генеральний план населеного пункту, який 

розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів (ст.17 ЗУ «Про 

регулювання містобудівної діяльності»). Як зазначає В.І. Андрейцев, генеральний 

план населеного пункту є земельно-містобудівним документом, який визначає 

принципове вирішення питань щодо розвитку, планування, забудови та іншого 

використання території населеного пункту [58, с.361]. 

Ст.17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» визначає процедуру 

розроблення та затвердження генерального плану населеного пункту, відповідно 

до якої спершу відповідна сільська, селищна, міська рада приймає рішення про 
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розроблення генерального плану. Після цього виконавчі органи сільських, 

селищних і міських рад здійснюють ряд організаційних дій щодо виділення 

фінансування на розроблення генерального плану, визначення в установленому 

законодавством порядку розробника генерального плану населеного пункту, 

визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення 

генерального плану населеного пункту, забезпечення інформування громадськості 

про розроблення генерального плану та врахування їх інтересів, забезпечення 

попереднього розгляду матеріалів щодо розроблення генерального плану 

населеного пункту архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня, а 

також узгодження проекту генерального плану населеного пункту з органами 

місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних 

громад, з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах. 

Після цього проект генерального плану населеного пункту розглядається і 

затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою на черговій 

сесії протягом трьох місяців з дня його подання. 

Відповідно до п.5 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану 

населеного пункту» [3] генеральний план населеного пункту складається з 

текстових та графічних матеріалів. До складу текстових матеріалів включається 

пояснювальна записка та основні положення генерального плану, а графічна 

частина складається зі схеми розташування населеного пункту в системі 

розселення, плану існуючого використання території, схеми існуючих 

планувальних обмежень, моделі перспективного розвитку населеного пункту, 

власне генерального плану (основного креслення), схеми планувальних обмежень, 

схеми вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього 

транспорту та інших схем.  

Варто звернути увагу на те, що 21 квітня 2017 року у Верховній Раді 

України було зареєстровано законопроект №6403 [439], який передбачає внесення 

суттєвих змін до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», зокрема ним 

пропонується запровадити такий новий вид містобудівної документації 
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(документації з просторового планування територій), як плани об’єднаних 

територіальних громад, повноваження затверджувати які пропонується надати 

сільським, селищним та міським радам, а також закріпити на рівні закону, що 

саме має включати текстова та графічна частина генерального плану. На даний 

момент це питання врегульовано зазначеними вище ДБН Б.1.1-15:2012. 

По суті генеральний план є найважливішим документом, який на місцевому 

рівні визначає основні напрями та принципи планувальної організації та 

функціонального призначення земель у межах населеного пункту, встановлює 

обмеження у використанні земельних ділянок в певних зонах, передбачає 

пріоритетні та допустимі види забудови території населеного пункту, напрямки 

інженерної підготовки та благоустрою, охорони та збереження навколишнього 

природного середовища, культурної спадщини тощо. У той же час поширеною 

ситуацією є існування у багатьох населених пунктах генеральних планів, 

затверджених ще у радянський період, які не відповідають сучасним умовам, або 

взагалі їх відсутність. Так, за інформацією Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства станом на 2016 рік у містах 

обласного значення необхідно оновити 24,6% генеральних планів, у містах 

районного значення – 45,3%, у селищах міського типу – 66,5%, у 29,5% сіл 

генеральні плани взагалі відсутні, а там, де генеральні плани є, у 64,4% їх 

розроблено до 1991 року [76]. Не бажаючи розробляти новий генеральний план, 

багато органів місцевого самоврядування практикують внесення змін до існуючих 

генеральних планів, що не суперечить законодавству, оскільки згідно з п.3 

Прикінцевих положень ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» 

генеральні плани населених пунктів, затверджені до набрання чинності цим 

Законом, є безстроковими. Проте, на нашу думку, така практика є вкрай 

негативною, оскільки призводить до точкового регулювання, що проявляється у 

появі хаотичної забудови і не забезпечує комплексного впорядкування території 

населеного пункту та визначення основних напрямів і принципів планувальної 

організації відповідної території. Крім того, з проблемою внесення змін до 
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затверджених у радянський період генеральних планів пов’язана також проблема 

доступу громадськості до змістовної частини відповідної планувальної 

документації. Наприклад, рішенням Ніжинської міської ради 54 сесії 5 скликання 

від 15.12.2009 року його було продовжено термін дії генерального плану 1969 

року на період коригування, причому ні цього рішення, ні самого генерального 

плану м. Ніжина у відкритому доступі немає, інформація про нього міститься 

лише у численних рішеннях ради про затвердження програм забезпечення 

корегування Генерального плану забудови міста Ніжина на відповідні періоди 

[388]. Це призводить до того, що для реалізації права членів територіальної 

громади на інформацію щодо планування використання земель у межах 

населеного пункту, де вони проживають, їм доводиться застосовувати всі 

передбачені законодавством інструменти, починаючи від інформаційних запитів і 

закінчуючи зверненням до суду, щоб ознайомитися з інформацією, яка має бути 

загальнодоступною. 

На основі генерального плану населеного пункту згідно з ч.1 ст.18 ЗУ «Про 

регулювання містобудівної діяльності» розробляється план зонування території (у 

його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень 

використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. 

Відповідно до цієї статті, метою розробки плану зонування території є створення 

сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання 

надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня 

забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання 

територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-

культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів 

[38]. Як зауважує А.І. Ріпенко, системний аналіз положень Закону «Про 

регулювання містобудівної діяльності» дозволяє стверджувати, що план 

зонування має розроблятися для населеного пункту в цілому, хоча розроблення 

планів зонування на частину території населеного пункту законом також не 
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заборонено [208]. У той же час, на нашу думку, враховуючи мету та призначення 

плану зонування, він має визначати в межах відповідних зон умови та обмеження 

використання всієї території населеного пункту для містобудівних потреб, 

оскільки лише таким чином можна досягти системного, комплексного та 

раціонального використання земель населеного пункту. 

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги 

до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх 

ландшафтної організації (ч.2 ст.18 ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності»). Аналогічно генеральному плану населеного пункту план зонування 

теж складається з текстової та графічної частин. 

Відповідно до ч.8 ст.18 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» 

план зонування території затверджується на пленарних засіданнях сільської, 

селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання. 

У той же час вищезгаданим проектом №6403 існування планів зонування не 

передбачається, оскільки відповідно до пропонованої редакції ч.1 ст.14 ЗУ «Про 

регулювання містобудівної діяльності» планування територій на місцевому рівні 

здійснюється шляхом розроблення, затвердження та реалізації генеральних планів 

населених пунктів, планів об’єднаних територіальних громад, детальних планів 

території та внесення змін до них. 

У контексті розглядуваного питання варто згадати про існуючу проблему 

співвідношення містобудівного зонування та цільового призначення земель, на 

яку неодноразово зверталася увага в науковій літературі [204; 120, с.37; 102]. Як 

зазначає В.М. Правдюк, згідно чинного законодавства не зрозуміло, що є 

первісним: зонування чи цільове призначення, чи зобов’язані розробники 

містобудівної документації враховувати вимоги, передбачені цільовим 

призначенням земельних ділянок, чи, навпаки, розробники землевпорядної 

документації зобов’язані враховувати закріплене в містобудівній документації 

зонування [204, с.175]. Так, відповідно до ч.4 ст.24 ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності» зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не 
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відповідає плану зонування території та/або детальному плану території 

забороняється. Проте згідно зі ст.2 цього Закону планування і забудова територій 

передбачає обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. 

Враховуючи те, що відповідно до ч.2 ст.24 ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності» забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового 

призначення, встановленого відповідно до законодавства, виникає питання, яке 

тоді значення матиме план зонування, на якому дану земельну ділянку буде 

віднесено до зон обмеженої забудови. Як бачимо, законодавче регулювання 

містобудівного зонування та цільового призначення земельних ділянок є 

неузгодженим та створює багато проблем на практиці.  

Варто зауважити, що у юридичній літературі зонування розглядається як 

альтернатива принципу встановлення цільового призначення земель, який є 

несумісним з умовами ринкової економіки та повноваженнями власника 

розпоряджатися власною земельною ділянкою. При цьому пропонується жорстке 

визначення цільового призначення земельних ділянок замінити виділенням 

однорідних за своїм змістом зон, де потрібні види землекористування 

запроваджуються або шляхом прямих заборон чи приписів, або запровадженням 

підвищених ставок податку чи інших заходів стимулювання [85, с.11; 187, с.327]. 

Крім того, у літературі зазначається, що містобудівне зонування за своєю 

спрямованістю, економічним та соціальним ефектом більше відповідає вимогам 

сьогодення, тому поділ земель за цільовим призначенням повинен бути повністю 

скасований [204, с.178], з чим ми погоджуємося. 

Ще одним видом містобудівної документації є детальний план території. 

Згідно з ч.1 ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план 

у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного 

пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Він 

розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального 

призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної 

організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, 
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призначених для комплексної забудови чи реконструкції. Детальний план 

території також складається з текстової та графічної частини [38]. 

Відповідно до ч.8 ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» 

детальний план території у межах населеного пункту розглядається і 

затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 

30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим 

Законом порядку плану зонування території - відповідною сільською, селищною, 

міською радою. Таким чином, у разі, якщо в певному населеному пункті 

затверджено план зонування території, рішення про затвердження детального 

плану території приймає не місцева рада, а її виконавчий орган. 

Варто також звернути увагу на наявність закріпленої у ч.3 ст.24 ЗУ «Про 

регулювання містобудівної діяльності» заборони передавати (надавати) земельні 

ділянки із земель державної або комунальної власності у власність чи 

користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб за 

відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого 

відповідно до вимог цього Закону. На практиці у випадку наявності конфлікту 

між органом місцевого самоврядування та громадськістю щодо забудови окремих 

територій (функціональних зон) населеного пункту та їх ландшафтної організації, 

що має визначатися планом зонування, місцеві ради практикують, замість пошуку 

компромісного варіанту плану зонування, затверджувати детальні плани 

територій, які досить часто складаються з конкретних земельних ділянок, котрі 

певні «зацікавлені» особи бажають забудувати. Така практика призводить до 

«ручного» регулювання планування використання земель і є вкрай негативною, 

оскільки не забезпечує комплексного вирішення питань планувальної організації 

територій населених пунктів. У зв’язку з цим, на нашу думку, доцільним є 

внесення змін до законодавства, які б передбачали, що детальний план території 

уточнює положення саме плану зонування, а не підміняє його. 

Крім того, варто звернути увагу на те, що поряд з містобудівним 

плануванням використання земель населених пунктів існує також землевпорядне. 
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Так, згідно з абз.2 ч.1 ст.17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» на 

підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється 

план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає 

невід’ємною частиною генерального плану. Як зазначає А.М. Мірошниченко, 

щодо земель населених пунктів, у тому числі земель житлової та громадської 

забудови, існує подвійна система планування їх використання – містобудівна та 

землевпорядна, що навряд чи є доцільним, адже зміст плану земельно-

господарського устрою населеного пункту загалом відтворює зміст містобудівної 

документації, містячи ті самі земельно-правові нормативи [182, с.93-94]. У зв’язку 

з цим погоджуємося з А.І. Ріпенком, що «просторове планування» має 

здійснюватися на єдиних засадах, бути організаційно та інституційно єдиним, 

тому доцільним є поєднання землевпорядного та містобудівного планування, 

зокрема шляхом відмови на першому етапі від «пограничної документації» 

(планів земельно-господарського устрою) та «подвоєної» (землевпорядно-

містобудівельної) документації [209, с.12]. 

Важливим моментом при затвердженні містобудівної документації на 

місцевому рівні є врахування думки громадськості. Так, відповідно до ст.21 ЗУ 

«Про регулювання містобудівної діяльності» громадським слуханням підлягають 

розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на 

місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, 

детальні плани територій. Затвердження на місцевому рівні містобудівної 

документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських 

слухань щодо проектів такої документації забороняється  

Таким чином, у сфері планування використання земель органи місцевого 

самоврядування наділяють повноваженнями затверджувати регіональні та місцеві 

програми використання та охорони земель, генеральні плани населених пунктів, 

плани зонування та детальні плани територій. При цьому аналіз змісту програм 

використання та охорони земель дає можливість зробити висновок, що такі 

програми зазвичай не містять норм права, у зв’язку з чим їх коректніше відносити 
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до нетипових управлінських (адміністративних) актів, а у разі наявності поряд з 

індивідуально-правовими приписами також певних норм права – до змішаних 

актів управління. Аналіз генеральних планів населених пунктів, планів зонування 

та детальних планів територій, затверджених рішеннями відповідних органів 

місцевого самоврядування, дає можливість зробити висновок, що дана 

містобудівна документація є особливим видом нормативно-правових актів, 

оскільки закріплює норми права не у традиційній словесній формі, а у словесно-

графічній формі. 

2.2.2. Рішення у сфері благоустрою населених пунктів 

 

Як було зазначено у попередньому підрозділі, органи місцевого 

самоврядування наділяються нормотворчими повноваженнями також у сфері 

благоустрою населених пунктів, а саме відповідно до п.2 ч.1 ст.10 ЗУ «Про 

благоустрій населених пунктів» до повноважень сільських, селищних і міських 

рад у сфері благоустрою населених пунктів належить затвердження правил 

благоустрою територій населених пунктів. У ст.34 ЗУ «Про благоустрій 

населених пунктів» правила благоустрою території населеного пункту 

визначаються як нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо 

благоустрою території населеного пункту і які розробляються на підставі Типових 

правил благоустрою території населеного пункту (далі - Типові правила) для всіх 

сіл, селищ, міст та затверджуються відповідними органами місцевого 

самоврядування. Варто звернути увагу, що Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства було розроблено 

проект таких Типових правил [421], проте Державна регуляторна служба України 

рішенням від 23.06.2016 року №3842/0/20-16 [396] відмовила у погодженні даного 

регуляторного акту, зокрема у зв’язку з тим, що проект у більшості своїх 

положень носить декларативний характер, не встановлює власне самих правил та 

чітких і прозорих вимог щодо забезпечення благоустрою населених пунктів, що у 
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свою чергу робить його нефункціональним. Тому на даний момент Типові 

правила відсутні і органи місцевого самоврядування при затвердженні правил 

благоустрою території конкретного населеного пункту керуються загальними 

вимогами, визначеними ЗУ «Про благоустрій населених пунктів». Так, ч.2 ст.34 

цього Закону визначає, що правила благоустрою включають: 1) порядок 

здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою; 2) вимоги 

до впорядкування територій підприємств, установ, організацій; 3) вимоги до 

утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою - територіях загального 

користування; 4) вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту 

території; 5) вимоги до санітарного очищення території; 6) розміри меж прилеглої 

до підприємств, установ та організацій території у числовому значенні; 7) порядок 

розміщення малих архітектурних форм; 8) порядок здійснення самоврядного 

контролю у сфері благоустрою населених пунктів; 9) інші вимоги, передбачені 

цим та іншими законами. 

При цьому відповідно до ч.3 ст.34 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» 

правила благоустрою не можуть передбачати обов'язок фізичних і юридичних 

осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів 

дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, 

утворених такими органами, видавати зазначені документи. Тому у випадку, якщо 

орган місцевого самоврядування при затвердженні правил благоустрою 

встановить обов’язок щодо отримання фізичними чи юридичними особами 

певних документів дозвільного характеру, таке положення буде незаконним. Хоча 

слід зазначити, що навіть за відсутності вищезазначеного законодавчого 

положення дані органи не можуть встановлювати жодних обов’язків фізичним чи 

юридичним особам одержувати певні дозвільні документи чи погодження в силу 

ст.19 Конституції України. 

Варто звернути увагу на проблему забезпеченості населених пунктів 

правилами благоустрою. Як звертає увагу О.П. Ігнатенко, найгірший стан із 
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розробкою та затвердженням місцевих нормативно-правових актів та програмних 

документів з благоустрою у селах та селищах, що пов’язано з недостатністю 

ресурсів (кадрових, фінансових, інформаційних) для розробки та прийняття 

місцевих актів [103, с.97-98]. Це негативно впливає на стан забезпечення 

раціонального використання, належного утримання та охорони територій 

населених пунктів, а також створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

У тих же населених пунктах, де правила благоустрою затверджені, можуть 

виникати питання щодо співвідношення встановлених ними правил щодо 

використання об’єктів благоустрою з правом загального землекористування. 

Варто зазначити, що на даний момент здійснення права загального 

землекористування земельним законодавством не врегульовано. Так, лише у ст.83 

ЗКУ міститься згадка про землі загального користування населених пунктів, які 

не можуть передаватися у приватну власність. У той же час ст.38 ЗУ «Про 

охорону навколишнього природного середовища» [34] передбачає право 

загального використання природних ресурсів для задоволення життєво 

необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) 

безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання 

відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством 

України. У зв’язку з цим виникає питання, наскільки законними є обмеження 

органами місцевого самоврядування певних видів загального землекористування 

у правилах благоустрою відповідних населених пунктів. Наприклад, у п.9.6 

Правил благоустрою міста Києва міститься заборона на території об'єктів 

благоустрою зеленого господарства, зокрема влаштовувати місця для відпочинку, 

встановлювати намети у не відведених спеціально місцях, влаштовувати ігри, 

спортивні змагання тощо [364], у п.6.13.1 Правил благоустрою міста Вінниці [337] 

міститься заборона на об’єктах благоустрою займати самовільно земельні ділянки 

і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на 

використання та володіння землею, у п.10.2 Правил благоустрою міста Тернополя 
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[407] на території зелених насаджень забороняється, зокрема влаштовувати 

самовільні пішохідні доріжки тощо. Незважаючи на те, що на перший погляд такі 

дії можуть підпадати під реалізацію права загального землекористування, проте 

враховуючи мету благоустрою, яка полягає у забезпеченні раціонального 

використання, належного утримання та охорони територій населених пунктів, в 

т.ч. місць загального користування, а також створенні умов щодо захисту і 

відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, запровадження 

таких обмежень, на нашу думку, є цілком обґрунтованим. У той же час, як 

зазначає І.О. Костяшкін, нагальною є необхідність законодавчого регулювання 

права загального землекористування з метою уникнення необґрунтованих 

обмежень та заборон у його реалізації, встановлення меж його здійснення, 

визначення складу та правового режиму земель загального користування в межах 

населених пунктів [134, с.9]. 

Що стосується утримання територій загального користування, то, на думку 

А.І. Ріпенка, утримання та благоустрій частин площ, майданів, тротуарів та інших 

територій загального користування має здійснюватися шляхом їх тимчасового 

«закріплення» за певними суб’єктами, що в загальних рисах передбачено Законом 

України «Про благоустрій населених пунктів», однак, не притаманне діючому 

земельному законодавству [210, с.11]. 

У контексті аналізу правил благоустрою вважаємо доцільним коротко 

зупинитися на проблемі, яка останнім часом стала особливо болючою для великих 

міст, хоча невеликі населені пункти теж можуть від неї страждати, а саме 

проблемі розміщення малих архітектурних форм (далі - МАФ) та тимчасових 

споруд для здійснення підприємницької діяльності, які досить часто хаотично 

з’являються у місцях найбільшого скупчення людей і псують зовнішній вигляд 

територій загального користування. Так, у правилах благоустрою органи 

місцевого самоврядування визначають порядок розміщення таких об’єктів, 

причому виникнення права на їх встановлення на певній території зазвичай 

пов’язується з отриманням дозволу (ордеру) на проведення робіт з благоустрою, 
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який видається за наявності дозволу на розміщення тимчасових споруд. Варто 

зазначити, що під виглядом надання таких дозволів органами місцевого 

самоврядування по суті здійснюється надання права користування відповідними 

земельними ділянками, проте плату за таке користування відповідні суб’єкти не 

сплачують, оскільки відведення земельної ділянки не здійснюється і відповідно 

відсутні підстави для нарахування земельного податку чи орендної плати. У той 

же час А.І. Ріпенко вважає, що питання сплати земельного податку за «фактичне» 

використання земельних ділянок, зайнятих тимчасовими об'єктами має бути 

однозначно вирішено у податковому і земельному законодавстві [209, с.15].  

Слід зауважити, що питання щодо доцільності закріплення за власниками 

різних тимчасових споруд земельних ділянок на певному правовому титулі є 

дискусійним, як і питання щодо правої природи та співвідношення МАФ та 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, та потребує 

окремого дослідження. У той же час, на нашу думку, в силу того, що такі об’єкти 

призначені саме для тимчасового розміщення, яке у випадку проведення певних 

ярмарків, фестивалів чи інших заходів може тривати менше одного дня, відводити 

для цього земельні ділянки, що потребує розробки проекту землеустрою та 

подальшого його затвердження відповідною місцевою радою, є абсолютно 

недоцільним, тому існуюча практика надання дозволів на розміщення таких 

тимчасових споруд є більш обґрунтованою. Хоча в юридичній літературі 

пропонується такий варіант тлумачення закону, за яким особа, що встановлює 

тимчасовий об'єкт, використовує ділянку на певному непоіменованому в законі 

зобов'язальному праві (відмінному від права оренди), що може випливати з 

іншого договору (договору оренди «твердого покриття», договору утримання чи 

закріплення територій відповідно до законодавства з питань благоустрою 

територій тощо) [209, с.15]. При цьому таке розміщення має здійснюватися не 

довільно, залежно від того, як зміг «домовитися» власник конкретного МАФ 

(тимчасової споруди) з органом місцевого самоврядування, а у відповідності до 

планувальної документації. На даний момент Порядком розміщення тимчасових 
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споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21.10.2011 року № 244 [23], передбачено розробку та 

затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, які мають 

враховувати вимоги будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих 

містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного 

середовища та раціонального використання територій, охорони історико-

культурної спадщини, земельно-господарського устрою, проте така розробка не є 

обов’язковою, адже у п.2.4 цього Порядку припускається можливість відсутності 

такої схеми. У зв’язку з цим з метою вирішення проблеми хаотичного розміщення 

тимчасових споруд пропонуємо закріпити у ЗУ «Про благоустрій населених 

пунктів» норму, яка б передбачала заборону розміщення у населених пунктах 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення за відсутності затвердженої сільською, селищною чи міською радою 

комплексної схеми розміщення таких тимчасових споруд. При цьому проект такої 

схеми має підлягати громадським слуханням з метою врахування інтересів членів 

відповідної територіальної громади щодо розміщення на територіях загального 

користування, в т.ч. місцях, що мають історико-культурну цінність, тимчасових 

споруд для здійснення підприємницької та іншої діяльності. 

Варто звернути увагу на те, що повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері благоустрою обмежуються межами населених пунктів. У 

той же час надзвичайно актуальним і в той же час дискусійним є питання 

розширення повноважень даних органів у сфері земельних відносин, в т.ч. в 

частині визначення правил благоустрою, особливо в контексті реформи 

децентралізації, яка згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна- 2020», 

затвердженою Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015, була 

віднесена до реформ, реалізація яких є першочерговою. 

З метою реалізації зазначеної Стратегії в частині реформи децентралізації 

Президентом України було подано законопроект № 2217а від 01.07.2015 року 
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«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» [436], 

який Верховна Рада України (далі - ВРУ) попередньо схвалила 31.08.2015 року. 

Даним проектом пропонується, зокрема, закріпити на рівні Конституції України 

принцип повсюдності та спроможності місцевого самоврядування як одну із 

засад, на яких ґрунтується адміністративно-територіальний устрій України. У 

зв’язку з цим проектом передбачається зміна існуючої системи адміністративно-

територіального устрою шляхом запровадження таких адміністративно-

територіальних одиниць як громади, райони та регіони замість існуючих 

Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і 

сіл. При цьому первинною одиницею у системі адміністративно-територіального 

устрою України пропонується вважати громаду. На думку А.М. Мірошниченка, 

даний проект передбачає не лише проголошення принципу «повсюдності 

місцевого самоврядування», тобто його поширення на всю територію держави, а й 

його реальне втілення, оскільки у разі його прийняття вся територія України буде 

поділена на громади й охоплена місцевим самоврядуванням, що слід вважати 

беззаперечним плюсом проекту [183]. 

Аналіз чинного законодавства України дає можливість зробити висновок, 

що на сьогодні місцеве самоврядування по суті зосереджено в межах населених 

пунктів. Враховуючи те, що більша частина земель в Україні знаходиться за 

межами населених пунктів, ефективне та раціональне їх використання з 

урахуванням інтересів відповідних територіальних громад на даний момент є 

неможливим, оскільки органи місцевого самоврядування не мають повноважень 

розпоряджатися землями за межами населених пунктів, зокрема здійснювати 

планування використання таких земель та встановлювати правила благоустрою за 

межами населених пунктів. Поширеними є ситуації, коли на околицях міста, села 

чи селища виникають стихійні сміттєзвалища, з’являються певні об’єкти 

промисловості, які негативно впливають на стан земель та здоров’я жителів 

населених пунктів, а останні не мають можливості вплинути на таку ситуацію, 

адже участь громадськості у процесі планування використання територій, як було 
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зазначено вище, передбачена лише на етапі розроблення містобудівної 

документації на місцевому рівні (генеральних планів населених пунктів, планів 

зонування територій, детальних планів територій) [151, с.176]. 

Для вирішення цих проблем, на думку А. Ткачука, потрібне законодавче 

закріплення поширення повноважень органів місцевого самоврядування, 

визначених законами, на всі території, як в межах поселень, так і за їх межами 

[234]. 

Варто звернути увагу, що на сьогодні у Верховній Раді України 

зареєстровано ряд законопроектів, спрямованих на розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування, в т.ч. у сфері земельних відносин. 

Так, проект №5253 від 07.10.2016 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо поширення повноважень органів місцевого 

самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної сільської, 

селищної, міської територіальної громади» [432] (далі – проект 5253) пропонує 

надати право територіальними громадами здійснювати місцеве самоврядування в 

межах території відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади. 

При цьому межею території сільської, селищної, міської територіальної громади 

пропонується вважати умовну замкнену лінію, що відмежовує територію однієї 

територіальної громади від територій інших територіальних громад. Даний проект 

передбачає наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями у сфері 

планування та благоустрою територій за межами населених пунктів. Як зазначено 

у пояснювальній записці до проекту 5253, метою прийняття зазначеного 

законодавчого акту є нормативно-правове забезпечення сталого розвитку 

територіальних громад через розширення їх юрисдикції на території поза межами 

населених пунктів, створення умов для реалізації органами місцевого 

самоврядування нових можливостей, які відкрила їм бюджетна децентралізація на 

упорядкування та збереження територій за межами поселень: від планування 

всього простору до накладення штрафів на порушників санітарного стану у 

лісових насадженнях чи берегів річок навколо поселень, що входять у відповідну 
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громаду [430]. Розширення повноважень таким чином, на нашу думку, цілком 

узгоджуватиметься з положеннями ч.1 ст.140 Конституції України, оскільки 

Конституція України обмежує місцеве самоврядування саме питаннями місцевого 

значення, а не прив’язкою до меж населених пунктів. У зв’язку з чим прийняття 

відповідного законопроекту можливе і без внесення змін до Конституції України. 

У цілому підтримуючи ідею даного законопроекту, вважаємо за потрібне 

звернути увагу на деякі його недоліки. Так, проект 5253 пропонує визначати 

юрисдикцію органів місцевого самоврядування межами території відповідних 

міських, сільських та селищних територіальних громад, проте, яким саме чином 

така межа має визначатися і встановлюватися, у проекті не зазначається. Згідно з 

пропонованою ч.2 ст.6-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

відображення меж територій сільських, селищних, міських територіальних громад 

на кадастрових планах та топографічних картах, винесення їх на місцевість має 

здійснюватися уповноваженим центральним органом виконавчої влади в порядку, 

що визначається Кабінетом Міністрів України. Проте для того, щоб бути 

відображеними і винесеними на місцевість, ці межі мають бути спершу 

визначеними певною землевпорядною документацією, але дане питання проект 

чомусь взагалі не зачіпає. Лише у прикінцевих та перехідних положеннях 

пропонується закріпити норму, що до встановлення меж територій сільських, 

селищних, міських територіальних громад відповідно до вимог цього Закону, 

межами території територіальних громад є межі, визначені станом на 01 січня 

2016 року для зарахування земельного податку до місцевого бюджету відповідної 

територіальної громади. Враховуючи те, що проектом встановлення таких меж не 

передбачається, а такого поняття, як «межі для зарахування земельного податку 

до місцевого бюджету» законодавством взагалі не передбачено, реалізація його 

положень у разі прийняття буде ускладненою. У зв’язку з цим даний проект, на 

нашу думку, потребує доопрацювання в частині визначення чітких меж 

юрисдикцій відповідних органів місцевого самоврядування. 
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2.2.3. Рішення у сфері плати за землю 

 

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 01.04.2014 року № 333-р [39], одним із завдань реформи визначено 

створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і 

делегованих повноважень з дотриманням, зокрема таких принципів, як 

визначення фінансовою основою здійснення органами місцевого самоврядування 

власних повноважень податків та зборів, які пов’язані з територією відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, та надання органам місцевого 

самоврядування права регулювати ставки місцевих податків і зборів. З метою 

реалізації даної Концепції Законом України від 28.12.2014 року № 71-VIII [13] 

були внесені суттєві зміни до ПКУ, зокрема податок на майно, до складу якого 

включено плату за землю, було віднесено до місцевих податків з наданням 

органам місцевого самоврядування повноважень визначати конкретний його 

розмір. 

Так, відповідно до п.284.1 ст.284 ПКУ органи місцевого самоврядування 

встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що 

сплачується на відповідній території. Як зазначає Ю.І. Плотнікова, сьогодні плата 

за землю розглядається не лише як джерело фінансування заходів з охорони та 

відновлення земель, відтворення їх рентоутворюючих факторів, але також і як 

найбільш значуща передумова збалансованого економічного розвитку місцевого 

самоврядування. Це обумовлено тим, звертає увагу науковець, що кошти, які 

надходять від плати за землю, спрямовуються до місцевих бюджетів, прямо 

впливаючи на фінансову спроможність територіальних громад [201, с.3]. 

Згідно з п.281.1 ст.281 ПКУ органи місцевого самоврядування до 25 грудня 

року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за 

місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку 
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та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним 

особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. На реалізацію 

даного положення постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року 

№483 було затверджено форму типового рішення про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку [27]. У зв’язку з цим може виникати питання, 

чи повинні органи місцевого самоврядування приймати рішення щодо 

встановлення ставок земельного податку та пільг з його сплати саме за такою 

формою. На нашу думку, вищезазначене положення п.284.1 ст.284 ПКУ визначає 

лише форму, у якій дані органи повинні подавати контролюючому органу 

інформацію щодо затверджених ставок земельного податку та пільг, а саме 

рішення, прийняте місцевою радою на пленарному засіданні, може мати інший 

вигляд, що не суперечитиме вимогам законодавства.  

Надання місцевим радам права встановлювати ставки земельного податку в 

межах граничного розміру, а також пільги та розмір нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, розташованих на території населених пунктів, на думку 

А.С. Павлій, сприяє більш виваженому та справедливому розподілу податкового 

тягаря, адже органи місцевого самоврядування тепер можуть встановлювати 

ставки податку та надавати пільги з урахуванням специфіки регіону [197, с.264]. 

У той же час варто звернути увагу на те, що органи місцевого 

самоврядування визначають конкретні розміри плати за землю не довільно, а в 

межах, визначених ПКУ. Так, ст.274 ПКУ визначає граничні розміри ставки 

податку за земельні ділянки, а саме ставка податку за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 

3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального 

користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх 

нормативної грошової оцінки. При цьому ставка податку за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім 
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державної та комунальної форми власності), встановлюється у розмірі не більше 

12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.  

Ю.І. Плотнікова звертає увагу на те, що у питанні ставки земельного 

податку органи місцевого самоврядування мають найбільші можливості впливати 

на оподаткування земельним податком, однак такі повноваження обмежені 

граничними ставками, встановленими законом [202, с.103]. 

Як бачимо, вищезазначені граничні розміри земельного податку 

встановлюються у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, яка згідно зі ст.271 ПКУ є базою оподаткування земельним 

податком.  

Відповідно до ч.1 ст.23 ЗУ «Про оцінку земель» [35] технічна документація 

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів 

затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. При цьому 

п.271.2 ст.271 ПКУ закріплює норму, відповідно до якої рішення рад щодо 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах 

населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого 

самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому 

планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий 

період). В іншому разі згідно з положеннями ПКУ норми відповідних рішень 

застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим 

періодом. 

Варто звернути увагу на те, що відповідно до п.269.1 ст.269 та з 

урахуванням п. 14.1.72 ст.14 ПКУ платниками земельного податку є власники 

земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі.  

У той же час органи місцевого самоврядування з метою збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів практикують у відповідних рішеннях про 

встановлення місцевих податків та зборів передбачати обов’язок усіх осіб, які на 

тих чи інших підставах користуються земельними ділянками, сплачувати 

земельний податок. Так, у п.5.4 Положення про плату за землю в місті Києві, 
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затвердженого рішенням «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. 

Києві» [357], Київська міська рада передбачила, що плата за користування 

земельними ділянками, які використовуються юридичними і фізичними особами, 

в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але 

право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством 

порядку не оформлено (крім комунальної власності), встановлюється у розмірі 3 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, за винятком 

земельних ділянок, ставка податку за які справляється у розмірі, визначеному 

пунктом 5.3 цього Положення. Аналогічне положення міститься у п.1.6 Додатку 

№2 до рішення Дніпропетровської міської ради від 15.07.2015 року №3/65 [345]. 

При цьому виникає питання, чи відповідають такі положення законодавству. 

Враховуючи те, що згідно зі ст.125 ЗКУ право власності на земельну 

ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної 

ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав, то саме з моменту 

державної реєстрації особа набуває статусу власника землі чи постійного 

землекористувача і на неї покладається обов’язок сплачувати земельний податок. 

У зв’язку з цим покладання органами місцевого самоврядування обов’язку щодо 

сплати земельного податку на осіб, які фактично користуються земельною 

ділянкою, проте відповідний правовий титул на неї не зареєстрований в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за цими особами, на нашу 

думку, суперечить вищезазначеному п.269.1 ст.269 ПКУ. Винятком буде лише 

ситуація, коли особа набула право власності чи право користування земельною 

ділянкою відповідно до ст.120 ЗКУ, тобто у зв’язку з переходом права на 

земельну ділянку у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або 

споруду, адже ми підтримуємо висловлений в науці підхід, що в такому разі 

ст.120 ЗКУ є спеціальною по відношенню до ст.125 ЗКУ [180, с.203; 266, с.101], 

тому обов’язок сплачувати плату за землю виникатиме у особи з моменту набуття 

права власності на відповідний житловий будинок, будівлю чи споруду. 



134 

 

У той же час, ухилення фактичного землекористувача від оформлення прав 

на земельну ділянку, на нашу думку, не повинно призводити до безоплатності 

такого користування, адже відповідно до ч.1 ст.206 ЗКУ використання землі в 

Україні є платним.  

Останнім часом набула поширення практика звернення органів місцевого 

самоврядування у випадках ухилення фізичних чи юридичних осіб від укладення, 

зокрема договорів оренди земельних ділянок, якими вони фактично 

користуються, наприклад, при розміщенні на них об’єктів нерухомості, що 

належать таким особам, до суду з позовом про відшкодування збитків, а саме 

упущеної вигоди у вигляді неотриманої орендної плати за період користування 

земельної ділянкою. При цьому аналіз рішень ВСУ дає можливість зробити 

висновок, що Суд у цьому питанні став на бік органів місцевого самоврядування. 

Так, при розгляді справи за позовом Дніпродзержинської міськради до ТОВ 

«Азоврітейл» про стягнення збитків ВСУ погодився з рішенням суду апеляційної 

інстанції, що відповідач ухилявся від укладання договору оренди, чим завдав 

територіальній громаді міста збитки у вигляді неодержаної орендної плати за 

землю, у зв’язку з чим рішення суду апеляційної інстанції, яким стягнуто з ТОВ 

«Азоврітейл» на користь Дніпродзержинської міськради збитки у сумі 41 514,75 

грн і судові витрати, було залишено в силі [307]. Аналогічний підхід використано 

ВСУ в інших рішеннях [297; 302; 303]. 

Варто зазначити, що у випадку використання особою земельної ділянки без 

наявності правового титулу варто говорити про безпідставне набуття та 

збереження майна, а не про упущену вигоду, при цьому відповідно до ст.1212 

ЦКУ така особа зобов’язана повернути територіальній громаді земельну ділянку, 

а також до неї може бути пред’явлена вимога про відшкодування шкоди. Як 

зазначає А.І. Ріпенко, у випадку захисту інтересів територіальних громад шляхом 

подання позовів про стягнення певних грошових сум з «фактичних 

землекористувачів» необхідно керуватися ст.1212-1215 ЦКУ щодо безпідставного 

збагачення (особа безпідставно володіє комунальною земельною ділянкою), тому 
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у межах строків позовної давності треба заявляти вимоги про відшкодування 

вартості безпідставно збереженого майна (а цю вартість можна розрахувати 

виходячи з розміру орендної плати), а також додатково до відшкодування вартості 

користування земельною ділянкою комунальної власності (у розмірі орендної 

плати) рада може відповідно до ст. 1214 ЦКУ претендувати на відшкодування 

фактичним землекористувачем усіх доходів, які така особа одержала або могла 

одержати від цього майна [209, с.16]. 

Таким чином, при набутті права власності на жилий будинок, будівлю чи 

споруду у особи виникає обов’язок сплачувати плату за земельну ділянку, право 

на яку перейшло до особи. В інших випадках у разі ухилення особи від 

оформлення права власності чи права користування земельною ділянкою, яка 

фактично використовується, до неї мають застосовуватися норми щодо набуття та 

збереження майна без достатньої правової підстави. 

2.2.4. Рішення у сфері контролю за використанням та охороною земель  

Відповідно до ст.189 ЗКУ та ст.20 ЗУ «Про охорону земель» самоврядний 

контроль за використанням та охороною земель здійснюють сільські, селищні, 

міські, районні та обласні ради. З метою забезпечення виконання даних 

законодавчих положень, а саме для ефективної реалізації повноважень сільських 

селищних, міських, районних та обласних рад в галузі земельних відносин та 

визначення механізму реалізації повноважень у сфері здійснення самоврядного 

контролю за дотриманням вимог законодавства, відповідні органи місцевого 

самоврядування практикують прийняття положень про здійснення самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель у межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці [353; 363; 405]. Враховуючи те, що дані 

положення визначають порядок організації здійснення самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель комунальної власності і спрямовані на 

забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

охорону довкілля, запобігання порушенням земельного законодавства при 
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використанні земель відповідної територіальної громади, своєчасного їх 

виявлення та усунення, а також те, що вони поширюються на всіх фізичних та 

юридичних осіб, які використовують земельні ділянки в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, крім земель державної та приватної 

власності, дані положення можна віднести до нормативно-правових актів.  

У той же час, беручи до уваги відсутність у органів місцевого 

самоврядування повноважень здійснювати дієвий юридичний вплив на 

порушників земельного законодавства, надзвичайно актуальним є питання про 

розширення повноважень даних органів у сфері контролю за використанням та 

охороною земель, на що звертається увага в юридичній літературі [209, с.13]. 

У зв’язку з цим підтримуємо викладену у Програмі використання та 

охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки пропозицію внести зміни до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими надати 

повноваження органам місцевого самоврядування (посадовим особам їх 

виконавчих органів) під час здійснення ними самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель 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 [360].  

Варто звернути увагу, що законопроектом №4355 від 31.03.2016 року «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними 

ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною 
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земель» [438], який було прийнято у першому читанні 19.04.2016 року, 

передбачається надання сільським, селищним та міським радам повноважень 

здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель в межах 

та порядку, встановленому законом, з одночасним виключенням статті 189 ЗКУ, 

яка передбачає здійснення самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель. У цій частині вважаємо за потрібне звернути увагу на те, що 

дані пропозиції щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень 

здійснювати саме державний контроль за використанням та охороною земель, на 

нашу думку, суперечать ст.ст.6, 7 та 143 Конституції України. Як зазначило 

Головне науково-експертне управління ВРУ у своєму висновку, із змісту статей 6, 

7 Конституції України слідує, що діяльність органів державної влади інституційно 

та функціонально відокремлена від діяльності територіальної громади, яка 

реалізує своє право на місцеве самоврядування «як безпосередньо, так і через 

органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи». Відповідно ж до ч.ч. 3, 4 ст. 143 Конституції України органам місцевого 

самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів 

виконавчої влади. Однак у таких випадках органи місцевого самоврядування 

підконтрольні відповідним органам, чого не передбачено у проекті [427]. На нашу 

думку, розширювати повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

контролю за використанням та охороною земель необхідно шляхом надання їм 

інструментів для ефективного здійснення самоврядного контролю на такій 

території, наприклад, повноваженнями видавати обов’язкові до виконання 

приписи щодо усунення порушень земельного законодавства, складати протоколи 

про адміністративні правопорушення за невиконання вимог органу місцевого 

самоврядування чи його посадової особи під час здійснення самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель, складати протоколи про 

адміністративні правопорушення у сфері земельного законодавства і благоустрою 

та розглядати відповідні справи про адміністративні правопорушення, а не 

підміняти даний окремий вид контролю державним, котрий має здійснюватися 
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відповідними органами державної влади. При цьому важливо уникати колізій 

компетенцій, коли одні й ті ж повноваження мають і органи місцевого 

самоврядування, і органи державної влади [151, с.178-179]. 

Таким чином, рішення органів місцевого самоврядування у сфері 

планування використання земель, благоустрою територій населених пунктів, 

плати за землю та контролю за використанням та охороною земель відіграють 

важливу роль в механізмі правового регулювання земельних відносин. При цьому 

доцільним є розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 

планування використання земель та благоустрою територій, шляхом надання 

повноважень приймати відповідні рішення в т.ч. щодо земель за межами 

населених пунктів, а також наділення дієвим інструментарієм у сфері контролю за 

використанням та охороною земель. 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Наявність у органів місцевого самоврядування повноважень приймати 

рішення, спрямовані на регулювання земельних відносин з урахуванням місцевих 

особливостей шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів в межах, 

визначених Конституцією та законами України, є однією з найважливіших 

гарантій самостійності місцевого самоврядування та здатності вирішувати 

питання місцевого значення. 

2. При прийнятті нормативно-правових актів у сфері земельних відносин 

органи місцевого самоврядування повинні дотримуватися спеціально-дозвільного 

принципу правового регулювання, закріпленого у ч.2 ст.19 Конституції України. 

У той же час дані органи можуть у своїх рішеннях урегульовувати певні 

внутрішні питання своєї діяльності у сфері земельних відносин в межах 

повноважень, визначених законом, що відповідає принципу правової, 

організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого 

самоврядування. 
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3. Загальною межею здійснення повноважень органами місцевого 

самоврядування при прийнятті рішень у сфері земельних відносин можна вважати 

положення, закріплене у ч.1 ст.64 Конституції України, тобто при прийнятті 

рішень органи місцевого самоврядування не можуть звужувати існуючий обсяг 

прав і свобод людини і громадянина. У зв’язку з цим є незаконною існуюча 

практика прийняття органами місцевого самоврядування рішень щодо визначення 

особливостей та процедур надання земельних ділянок у постійне користування, 

передачі в оренду чи у власність, в т.ч. у порядку безоплатної приватизації, із 

земель комунальної власності територіальної громади, якими запроваджуються 

додаткові вимоги, обмеження, пільги чи переваги певним категоріям громадян, не 

передбачені ЗКУ та іншими законами України. 

4. 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. 

5. Не дивлячись на схожість регіональних та місцевих програм 

використання та охорони земель з нормативно-правовими актами, аналіз їх змісту 

дозволяє зробити висновок, що саме цей різновид програм зазвичай не містить 

правових норм. Такі 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. 
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6. Генеральні плани населених пунктів, плани зонування та детальні 

плани територій, які затверджуються рішеннями відповідних органів місцевого 

самоврядування, є особливим видом нормативно-правових актів, оскільки 

закріплюють норми права не у традиційній словесній формі, а у словесно-

графічній формі. 

7. 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. 

8. 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. 

9. У випадку ухилення особи від оформлення права власності чи права 

користування земельною ділянкою, яка фактично використовується, до неї мають 

застосовуватися норми щодо набуття та збереження майна без достатньої 

правової підстави. 

10. Доцільним є розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування у сфері планування використання земель та благоустрою 

територій, шляхом надання повноважень приймати відповідні рішення в т.ч. щодо 

земель за межами населених пунктів, а також наділення дієвим інструментарієм у 

сфері контролю за використанням та охороною земель. 
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РОЗДІЛ 3. Акти органів місцевого самоврядування індивідуально-

правового характеру в механізмі правового регулювання земельних відносин. 

3.1. Поняття, роль та значення індивідуально-правових рішень 

органів місцевого самоврядування у механізмі правового регулювання 

земельних відносин. 

Реалізуючи надані Конституцією та законами України повноваження, 

органи місцевого самоврядування, крім здійснення нормативного регулювання 

земельних відносин, приймають також значну кількість рішень індивідуально-

правового характеру. До таких рішень належать рішення щодо передачі у 

власність та надання в користування земельних ділянок комунальної власності, 

рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок, рішення за 

результатами вирішення земельних спорів тощо. Різноманітність та 

неоднорідність таких рішень, а також виконання ними різних функцій в механізмі 

правового регулювання зумовлюють необхідність їх глибшого дослідження. 

Як зазначається в юридичній літературі, індивідуальні акти не 

встановлюють нових правил, а лише застосовують загальні правила до 

конкретних ситуацій та певних осіб [75, с.43]. Прийняття органами місцевого 

самоврядування рішень індивідуально-правового характеру у сфері використання, 

охорони та відтворення земель є проявом індивідуального регулювання 

земельних відносин. Як зазначає І.А. Міннікес, індивідуальне правове 

регулювання – це такий вплив на суспільні відносини, який пов'язаний з 

встановленням, зміною чи припиненням юридичних прав та обов’язків їх 

учасників в індивідуальному порядку, який органічно доповнює нормативне 

правове регулювання, спрямований на врегулювання конкретних ситуацій, що 

потребують юридичного вирішення, і такий, що є саморегулюванням суспільних 

відносин шляхом здійснення юридично значимих дій і укладання договорів, або 

владною діяльністю уповноважених органів та посадових осіб, у процесі якого 

створюються індивідуальні правові акти [177, с.59; 175, с.9]. 
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На думку В.Е. Беляневича, ненормативні (індивідуальні) акти виконують 

роль юридичного факту, який трансформує загальні нормативні приписи в зміст 

конкретних правовідносин [63, с.7]. А.О. Кузнєцов також зазначає, що до 

ненормативних актів можна віднести індивідуальні акти органів та посадових 

осіб, що закріплюють виникнення, зміну чи припинення конкретних 

правовідносин [140]. 

На думку Ю.В. Делія, ненормативні (індивідуальні) правові акти органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування виконують функцію регулювання 

конкретних суспільних відносин, які загалом регламентовано правом (законами й 

підзаконними актами), але вимагають конкретизації, персоніфікації суб`єкта або 

об`єкта відносин [90, с.287]. 

Індивідуальні правові акти породжують права та обов’язки лише того чітко 

визначеного суб’єкта чи суб’єктів, кому вони адресовані. У цьому полягає 

основна відмінність індивідуальних правових актів від нормативно-правових 

актів, які адресовані невизначеному колу осіб. При цьому значення має саме 

персоніфікація адресатів, а не їх кількість. Крім того, індивідуальні акти мають 

одноразовий характер, на відміну від нормативних, які розраховані на 

багаторазове застосування. 

Як зазначає В.Ф. Мелащенко, індивідуальні акти є практичним засобом 

реалізації нормативних актів і на відміну від останніх мають чітко окреслену 

сферу дії щодо часу, простору та чітко визначених суб`єктів конкретних відносин 

[167, с.15]. 

За місцем у механізмі правового регулювання індивідуальні акти в 

юридичній літературі поділяються на такі види: 1) індивідуальні акти-

регламентатори, які разом з нормативними актами забезпечують повну і всебічну 

регламентацію суспільних відносин. До таких актів відносяться акти, які 

визначають суб`єктів конкретних відносин, указують обсяг їх суб`єктивних прав і 

обов`язків, а також акти, які визначають поведінку учасників правовідносин та 

передбачають момент виникнення конкретних правовідносин, умови їх розвитку 
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та припинення; 2) правозабезпечувальні акти, за допомогою яких у відповідності з 

владними повноваженнями компетентних органів забезпечується реалізація 

юридичних прав та обов`язків (це в основному правозастосовні акти); 3) акти 

дотримання та виконання правових норм, в яких виражається реалізація 

суб`єктивних юридичних прав та обов`язків, їх фактичне втілення в реальних 

життєвих відносинах [54, с.155-156; 196, с.20]. При цьому С.С. Алєксєєв 

підкреслює, що індивідуальні правові акти виконують в механізмі правового 

регулювання різні функції, а саме: індивідуальні акти-регламентатори разом з 

нормативними забезпечують повну і всебічну регламентацію суспільних 

відносин; правозабезпечувальні акти входять у сферу реалізації права, вони 

гарантують належне здійснення прав і виконання обов’язків в умовах, коли 

виникають певні перешкоди; акти ж дотримання і використання юридичних норм 

мають самостійне значення в механізмі правового регулювання, вони 

характеризують завершальну стадію процесу регулювання – стадію реалізації 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків [54, с.156]. 

В юридичній літературі виділяють такі ознаки індивідуальних правових 

актів, а саме: 1) вони спрямовані на регулювання конкретних ситуацій, що 

потребують юридичного вирішення; 2) з їх допомогою відбувається встановлення, 

зміна чи припинення юридичних прав та обов’язків учасників суспільних 

відносин в індивідуальному порядку; 3) адресовані персонально визначеним 

суб’єктам; 4) правові веління отримують в них об’єктивований вираз; 5) вони 

органічно доповнюють нормативні правові акти; 6) є самостійним елементом у 

механізмі правового регулювання [177, с.60]. 

Враховуючи те, що прийняття індивідуальних правових актів є проявом 

індивідуального правового регулювання, доцільно звернути увагу на позицію 

І.А. Міннікеса, який виділяє такі види індивідуального правового регулювання, а 

саме: 
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1) автономне індивідуальне правове регулювання, яке відбувається шляхом 

здійснення правомірних дій незалежно від волевиявлення інших осіб (наприклад, 

реалізація права, здійснення односторонніх правочинів); 

2) координаційне правове регулювання, коли учасники суспільних відносин 

самі визначають варіанти поведінки через укладання договорів; 

3) субординаційне індивідуальне правове регулювання, яке здійснюється в 

межах виконавчо-розпорядчої або правоохоронної правозастосовної діяльності. 

Останній вид, на думку науковця, як правило, здійснюється компетентними 

державними органами, але таке регулювання може здійснюватися й іншими 

органами, коли вони володіють необхідними владними повноваженнями, тобто їх 

рішення стають обов’язковими для учасників даних суспільних відносин [176, 

с.21]. При цьому індивідуальне правове регулювання відноситься науковцем до 

децентралізованого правового регулювання, характерною рисою якого є 

вирішення питань на розсуд суб’єктів, коли законодавець в силу об’єктивних чи 

суб’єктивних причин не регламентує ці відносини детально [176, с.22]. 

Відповідно до зазначених вище видів індивідуального правового 

регулювання можна виділяти і відповідні види індивідуальних актів. Так, 

автономне регулювання здійснюється у формі прийняття актів реалізації прав та 

обов’язків, а також при здійсненні односторонніх правочинів, координаційне – 

при вчиненні дво- чи багатостороннього правочину, а субординаційне правове 

регулювання проявляється у формі прийняття адміністративних актів, в т.ч. 

правозастосовних. 

Так, прикладом автономного регулювання земельних відносин можна 

вважати прийняття органом місцевого самоврядування рішення щодо зміни 

цільового призначення конкретної земельної ділянки комунальної власності з 

метою подальшого надання її в користування чи продажу на земельних торгах. 

Згідно з ч.1 ст.20 ЗКУ віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на 

підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
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самоврядування відповідно до їх повноважень. При цьому зміна цільового 

призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх 

відведення. Враховуючи те, що відповідно до ч.1 ст.26 ЗУ «Про землеустрій» 

замовниками документації із землеустрою можуть бути в т.ч. органи місцевого 

самоврядування, вони за власною ініціативою можуть прийняти відповідне 

рішення про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

змінивши цільове призначення такої земельної ділянки. Наприклад, Курилівська 

селищна рада Петриківського району Дніпропетровської області у своєму рішенні 

№ 250-15/VII від 20 січня 2017 року вирішила розробити проект землеустрою 

щодо відведення в постійне користування земельної ділянки площею 0,15 га для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування з метою оформлення права постійного користування  земельною 

ділянкою, на якій розташована будівля апарату управління Курилівської селищної 

ради [381]. 

Таким чином, реалізуючи права власника земель територіальної громади, 

органи місцевого самоврядування можуть здійснювати автономне індивідуальне 

правове регулювання земельних відносин шляхом прийняття відповідних рішень 

в односторонньому порядку (за власною ініціативою), незалежно від волі інших 

осіб. 

Прикладом координаційного індивідуального правового регулювання 

земельних відносин, на нашу думку, буде укладання договорів оренди, 

суперфіція, емфітевзиса, купівлі-продажу, міни та інших угод щодо земельних 

ділянок комунальної власності між органом місцевого самоврядування та 

фізичною чи юридичною особою, на підставі відповідного рішення органу 

місцевого самоврядування та заяви зацікавленої особи. Тобто у такому випадку 

регулюватиме земельні відносини не саме рішення органу місцевого 

самоврядування, а правочин між даним органом та зацікавленою особою, в якому 

сторони визначають узгоджені варіанти поведінки. Оскільки в такому разі орган 

місцевого самоврядування є рівним учасником поряд з іншою особою, то 
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відносини між ними будуються на засадах координації і відповідно індивідуальне 

правове регулювання матиме координаційний характер. 

Що стосується субординаційного індивідуального правового регулювання, 

то його ознакою є наявність відношення влади-підпорядкування між суб’єктом 

видання певного правового акту та його адресатом. У сфері земельних відносин 

до актів, прийнятих в межах даного виду індивідуального правового регулювання, 

можна віднести рішення органів місцевого самоврядування про зміну цільового 

призначення земельних ділянок приватної власності [378; 401; 384], оскільки 

законодавство наділяє сільські, селищні та міські ради в межах населених пунктів 

змінювати цільове призначення земельних ділянок. У той же час варто звернути 

увагу на те, що змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної 

власності вказані органи можуть лише за ініціативою власників земельних 

ділянок. 

Таким чином, приймаючи індивідуальні правові акти у сфері земельних 

відносин, органи місцевого самоврядування конкретизують закріплені у 

законодавстві норми права, регулюють конкретні ситуації, що потребують 

правового вирішення, а також реалізують надані їм права та обов’язки. Значення 

індивідуальних правових актів у механізмі правового регулювання полягає в 

тому, що за допомогою таких актів здійснюється конкретизація норм права, 

завдяки чому правове регулювання стає більш персоніфікованим. 

Розглянувши в загальному поняття, ознаки та значення індивідуальних 

правових актів в механізмі правового регулювання, проаналізуємо тепер 

детальніше конкретні види індивідуальних рішень органів місцевого 

самоврядування у сфері регулювання земельних відносин з метою визначення їх 

особливостей та правої природи. 
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3.2. Види та правова природа окремих рішень органів місцевого 

самоврядування індивідуально-правового характеру у галузі земельних 

відносин 

Враховуючи великий масив та різноманітність рішень органів місцевого 

самоврядування індивідуально-правового характеру, які приймаються ними у 

галузі земельних відносин, нижче детальніше дослідимо найпоширеніші види 

таких рішень залежно від напрямків діяльності органів місцевого самоврядування 

у сфері забезпечення раціонального та ефективного використання, охорони та 

відтворення земель, тобто здійснюваних ними функцій управління. 

3.2.1.Рішення у сфері розподілу та перерозподілу земель 

Розподіл та перерозподіл земель як функція управління у літературі 

розглядається як надання земельних ділянок державної та комунальної власності 

у власність та користування, відчуження земельних ділянок інших форм власності 

у державну або комунальну власність, припинення права землекористування 

ділянками державної та комунальної власності, а також зміна цільового 

призначення земельних ділянок [180, с.335]. Оскільки в межах даної роботи 

досліджуються саме рішення органів місцевого самоврядування, функція 

розподілу та перерозподілу земель розглядатиметься в частині надання земельних 

ділянок комунальної власності у власність та користування, відчуження 

земельних ділянок у комунальну власність, припинення права користування 

земельними ділянками комунальної власності, а також зміна цільового 

призначення земельних ділянок комунальної власності або земельних ділянок 

приватної власності, які знаходяться в межах населених пунктів. 

Рішення органів місцевого самоврядування щодо розпорядження 

земельними ділянками комунальної власності є найчисленнішими в загальному 

масиві рішень, котрі приймаються такими органами у сфері земельних відносин. 

При цьому саме ці рішення найчастіше стають предметом судового оскарження у 

зв’язку з порушенням вимог законодавства при їх прийнятті. Як зазначає 
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Д.М. Коломійцева, не дивлячись на те, що правове регулювання повноважень у 

сфері розпорядження земельними ресурсами займає центральне місце в системі 

земельного законодавства України, кількість судових спорів, в основі яких лежить 

питання правомірності прийняття рішень органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо розпорядження земельними ресурсами, є стабільно 

високою [124, с.155]. У зв’язку з цим існує потреба в науковому аналізі таких 

рішень з метою визначення їх правової природи, місця в механізмі правового 

регулювання земельних відносин та можливих способів захисту при оскарженні 

таких рішень. 

Відповідно до ст.80 ЗКУ суб’єктом права комунальної власності на землю є 

територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи 

місцевого самоврядування. При цьому органи місцевого самоврядування не є 

власниками відповідних земельних ділянок. Як слушно зауважує А.Г. Мельник, ці 

органи слід вважати лише представниками власника – територіальної громади 

[172, с.94]. При цьому, на думку М.В. Воскобійник, територіальну громаду та 

органи місцевого самоврядування не можна протиставляти, бо вони знаходяться у 

тісному взаємозв’язку між собою, адже органи місцевого самоврядування 

представляють та реалізують інтереси територіальної громади, будучи її 

представницькими органами [74, с.10]. В.М. Литвинець також звертає увагу на те, 

що з конституційно-правового статусу територіальної громади випливає її 

повноваження реалізації права комунальної власності на землю, тому тільки 

територіальну громаду слід визнавати власником комунальних земель, при цьому 

органи місцевого самоврядування, діючи в інтересах територіальної громади, 

приймаючи рішення та укладаючи земельні правочини, виступають не як 

власники земель, а як суб’єкти здійснення права комунальної власності на землю 

[162, с.273]. При цьому, звертає увагу В. Борденюк, на відміну від приватного 

власника, який володіє, користується та розпоряджається своїм майном у 

приватних інтересах, територіальна громада в особі утворених нею органів 

місцевого самоврядування повинна володіти, користуватися і розпоряджатися 
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належним їй майном у публічних інтересах, тобто в інтересах всіх її членів – 

жителів села, селища та міста [65, с.94]. 

Як зазначив ВСУ у своєму рішенні, земля як основне національне багатство, 

що перебуває під особливою охороною держави, є об'єктом права власності 

Українського народу, а органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування здійснюють права власника від імені народу, в тому числі й тоді, 

коли приймають рішення щодо розпорядження землями державної чи 

комунальної власності. Прийняття рішення про передачу земель державної 

власності в комунальну власність, а також земельної ділянки в приватну власність 

із земель відповідно державної чи комунальної власності позбавляє Український 

народ загалом (стаття 13 Конституції України) або конкретну територіальну 

громаду правомочностей власника землі в тому обсязі, який дозволяє її статус як 

землі відповідно державної чи комунальної власності. У цьому контексті у сфері 

земельних правовідносин важливу роль відіграє конституційний принцип 

законності набуття та реалізації права власності на землю в поєднанні з 

додержанням засад правового порядку в Україні, відповідно до яких органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України (статті 14, 19 Конституції 

України) [298].  

На думку Н.І. Данилко, особливості реалізації повноважень органів 

місцевого самоврядування в галузі розпорядження землями територіальної 

громади полягають у їх обов’язку забезпечити максимально ефективне 

використання земельних ділянок комунальної власності шляхом їх передачі у 

власність чи оренду фізичних або юридичних осіб, а також удосконалити та 

зробити прозорим порядок і механізми надання органами місцевого 

самоврядування земельних ділянок територіальних громад у власність чи 

користування [89, с.10]. 
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У той же час В. Борденюк звертає увагу на те, що право власності 

територіальної громади має дещо обмежений характер [65, с.94], оскільки 

положення ст.1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» містить правові 

передумови потенційного обмеження права власності територіальної громади, 

адже відповідно до положень цієї статті право комунальної власності є правом 

територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і 

розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, тобто користування 

і розпорядження землею має здійснюватися у відповідності з принципами 

доцільності, економності та ефективності. Крім того, згідно з ч.7 ст.60 цього 

Закону майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з 

об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних 

основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови 

надання послуг населенню. Порушення цих вимог, на думку К.І. Апанасенка, 

може бути підставою визнання відповідних угод недійсними [59, с.123]. Хоча 

враховуючи те, що підстави недійсності правочину визначені у ч.1 ст.215 ЦКУ і 

ними є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, 

які встановлені ч.ч. 1-3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу, навряд чи коректно 

говорити, що наслідки, до яких можуть призвести майнові операції, можуть 

вважатися підставою недійсності правочину. У той же час, якщо зміст правочину 

спрямований на досягнення незаконних наслідків, він суперечитиме закону, що є 

підставою недійсності відповідного правочину. 

Таким чином, приймаючи рішення, пов’язані з розпорядженням земельними 

ділянками комунальної власності, органи місцевого самоврядування діють лише 

як представники власника землі – відповідної територіальної громади, що 

обумовлює необхідність врахування інтересів територіальної громади при 

прийнятті ними таких рішень [149, с.78]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1443087113485531#n1156
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1443087113485531#n1161
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1443087113485531#n1162
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В аспекті дослідження рішень органів місцевого самоврядування щодо 

розпорядження землями комунальної власності важливе значення має визначення 

меж повноважень даних органів у цій сфері [142]. 

Відповідно до ч.1 ст.83 ЗКУ землі, які належать на праві власності 

територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю. 

Повноваження щодо розпорядження землями комунальної власності мають 

районні та обласні ради – щодо земель спільної власності територіальних громад 

(п. «а» ч.1 ст.8, п. «а» ч.1 ст.10 ЗКУ), а також сільські, селищні та міські ради, – 

щодо земель територіальних громад (п. «а» ч. 1 ст.9, п. «а» ч.1 ст.12 ЗКУ). 

При цьому перелік земель, що перебувають у комунальній власності, 

закріплений в ч.2 ст.83 ЗКУ. Він включає: 

а) усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та 

державної власності; 

б) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти 

нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування.  

На перший погляд може скластися враження, що відповідь на питання, в 

яких межах органи місцевого самоврядування можуть розпоряджатися землею, є 

очевидною. Вони розпоряджаються земельними ділянками, на яких розміщені 

об’єкти нерухомого майна комунальної власності, а також землями в межах 

відповідних населених пунктів, за винятком земельних ділянок, що перебувають у 

державній чи приватній власності. При цьому органам місцевого самоврядування 

при прийнятті рішень щодо розпорядження земельними ділянками необхідно 

враховувати положення ч.4 ст.83 ЗКУ, яка закріплює перелік земель комунальної 

власності, які не можуть передаватися у приватну власність. Тобто законодавча 

прив’язка повноважень щодо розпорядження землями комунальної власності до 

меж населених пунктів означає, що для визначення органу місцевого 

самоврядування, який має повноваження розпоряджатися конкретною земельною 

ділянкою, необхідно в першу чергу, щоб були встановлені межі відповідних 

населених пунктів. Проте саме в цій частині знаходиться найбільше проблем, 
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адже така підстава звернення до суду з позовом про визнання недійсними рішень, 

як перевищення органом місцевого самоврядування повноважень, досить часто 

пов’язана з проблемою встановлення меж населених пунктів. 

Як зазначає О.Г. Поліщук, невизначеність меж населених пунктів породжує 

спори щодо компетенції органів державної влади і місцевого самоврядування, 

зокрема, щодо того органу, який вправі розпоряджатися тією чи іншою ділянкою 

[203, с.161]. 

А. Шумський звертає увагу на те, що на практиці трапляються ситуації, 

коли органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, приймаючи рішення, 

водночас розпоряджаються однією і тією ж земельною ділянкою, дістається вона 

різним особам, крім того, іноді у виданих документах зазначається її різне цільове 

призначення, що потім породжує спір між землекористувачами та фактично не 

дає можливості використовувати земельну ділянку жодному із «користувачів» 

[263, с.6]. Ці проблеми пов’язані з відсутністю у багатьох випадках чітко 

визначених меж населених пунктів, адже більшість таких меж встановлювалися 

ще минулого сторіччя. Останнім часом відбувається значна урбанізація 

українських міст, особливо це стосується міст обласного значення та населених 

пунктів навколо них [137, с.24]. 

Відповідно до інформації на сайті Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру (далі – «Держгеокадастр») станом на 2015 рік в 

Україні проведено землевпорядні заходи щодо встановлення і зміни меж у 16,7 

тис. населених пунктах, що становить 56 відсотків від загальної кількості. 

Найнижчі показники з даного виду робіт – у Харківській, Черкаській, Львівській, 

Тернопільській областях [284]. При цьому у публічному звіті Держгеокадастру за 

2016 рік вирішення даної проблеми чомусь не було віднесено до основних чи хоча 

б просто завдань даного органу, у зв’язку з чим у звіті і не відображена 

інформація про успіхи чи певні досягнення у сфері встановлення і зміни меж 

населених пунктів [330], що, на нашу думку, свідчить про відсутність 

зацікавленості з боку держави у вирішенні даної проблеми. 
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У багатьох місцевих та регіональних програмах використання та охорони 

земель також звертається увага на те, що відсутність встановлених меж населених 

пунктів має негативний вплив на розвиток населеного пункту громади, 

управління земельними ресурсами, формування справедливої системи 

оподаткування [394], натомість оновлення меж населених пунктів відповідно до 

містобудівної документації дасть можливість остаточно визначити компетенцію 

місцевих рад та органів виконавчої влади в частині розпорядження землями, 

сприятиме належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним 

надходженням, а також забезпечить подальше впорядкування територій із 

визначенням перспектив розвитку територіальних громад [400]. 

Як зазначає С.В. Куренда, відсутність встановлення меж багатьох населених 

пунктів або ж спори щодо них є загальною проблемою, що сприяє існуванню 

корупції у відносинах розподілу та перерозподілу земель [156, с.84]. 

Аналіз судової практики дає можливість виділити кілька найтиповіших 

ситуацій, пов’язаних з досліджуваними питаннями. По-перше, досить часто 

підставою оскарження рішень органів місцевого самоврядування є те, що 

відповідний орган місцевого самоврядування розпорядився земельною ділянкою 

за межами населеного пункту, яка відноситься до земель державної власності. 

Наприклад, у справі № 920/1106/15 за позовом прокурора Сумського району в 

інтересах держави в особі Сумської обласної державної адміністрації до 

Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області та товариства з 

обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Ганеш" про визнання 

незаконними рішень та визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної 

ділянки ВГСУ встановив, що Степанівська селищна ради, приймаючи рішення 

про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, вийшла за 

межі своїх повноважень, оскільки розпорядилася земельною ділянкою, менша 

частина якої знаходиться в межах селища Степанівка, а більша частина - за 

межами селища [316], тобто в даній ситуації рада частково розпорядилася 

земельною ділянкою державної власності, що є незаконним. Хоча у даному 
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контексті варто також зазначити, що загалом дана ситуація, коли межа земельної 

ділянки не співпадає з межею населеного пункту є ненормальною і свідчить про 

неналежне виконання землевпорядною організацією своїх функцій щодо розробки 

проекту землеустрою щодо її відведення. 

В іншому рішенні ВГСУ, встановивши те, що на момент прийняття 

сільською радою оспорюваного рішення земельна ділянка знаходилася за межами 

села Малехів, прийшов до висновку, що суди попередніх інстанцій дійшли 

підставного висновку щодо перевищення повноважень сільською радою при 

розпорядженні цією земельною ділянкою, а відтак правомірно визнали спірне 

рішення сільради недійсним [319]. 

Як бачимо, у вищезазначених справах межі населених пунктів були 

встановлені, але, незважаючи на це, органи місцевого самоврядування приймали 

рішення щодо розпорядження земельними ділянками за їх межами, тобто 

розпоряджалися державною власністю без наділення їх делегованими 

повноваженнями в цій частині, що суперечить Конституції та законам України. 

При цьому, як звертає увагу В.В. Носік, встановлення юридичного факту 

наявності чи відсутності меж населених пунктів є одним з ключових доказів щодо 

віднесення земель до комунальної чи державної власності [194, с.144]. 

По-друге, іноді спори щодо розпорядження певними земельними ділянками 

виникають між різними органами місцевого самоврядування. Так, наприклад, у 

зв’язку з прийняттям Антонівською селищною радою рішення від 19.06.2007 року 

№ 209 «Про затвердження проекту землеустрою, технічної документації, 

передачу в оренду земельних ділянок підприємствам в смт. Антонівка для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності» Херсонська міська рада 

звернулася до суду з позовом про визнання незаконним та скасування цього 

рішення, а також визнання недійсним договору оренди, обґрунтовуючи свої 

вимоги тим, що розпорядження земельною ділянкою, щодо якої прийнято спірне 

рішення селищною радою та укладеного договір оренди, належить міській раді, 

оскільки об'єкт оренди знаходиться в адміністративних межах міста Херсона, а не 
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Антонівської селищної ради [311]. У даній справі судом касаційної інстанції було 

підтверджено висновки судів попередніх інстанцій про те, що селищна рада 

дійсно вийшла за межі своїх повноважень, оскільки розпорядилася земельною 

ділянкою, що розташована в межах міста Херсон. 

По-третє, у судовій практиці досить часто виникають помилки у зв’язку із 

не встановленням на час розгляду справи меж населеного пункту, і як наслідок, 

неправильним визначенням органу, який вправі розпоряджатися земельною 

ділянкою при передачі її у власність або користування фізичним та юридичним 

особам [422]. Як зазначає О. Краснолуцький, невстановлення меж населених 

пунктів створює умови для розпорядження сільськими, селищними, міськими 

радами земельними ділянками і за межами населених пунктів, що призводить до 

порушень повноважень [137, с.25]. Хоча, на нашу думку, у випадку відсутності 

меж населених пунктів взагалі не можна говорити про розпорядження землями за 

їх межами, оскільки меж як таких немає. 

Цікаво, що 24.02.2017 року було зареєстровано законопроект № 6132 «Про 

внесення зміни до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України 

щодо недопущення передачі земельних ділянок за межами населених пунктів та 

сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у 

користування», який пропонує доповнити розділ Х «Перехідних положень» ЗКУ 

новим пунктом, який передбачає запровадження заборони передачі земельних 

ділянок за межами населених пунктів та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, 

визначених частиною восьмою статті 122 цього Кодексу, у власність або у 

користування для всіх потреб до затвердження проектів землеустрою щодо 

встановлення меж територій територіальних громад. 

Варто зазначити, що проблеми можуть виникати і в тих випадках, коли межі 

населеного пункту формально є, але, враховуючи їх встановлення ще в 

радянський період, вони не відповідають фактичному стану внаслідок 

урбанізаційних процесів, у зв’язку з чим виникає потреба в розробці і 
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затвердженні проектів землеустрою щодо їх зміни. І в даному аспекті необхідно 

враховувати, що зміна межі одного населеного пункту не може здійснюватися без 

відповідних коригувань меж суміжних адміністративно-територіальних одиниць. 

Як зазначає В. Федорович, під час аналізу поняття «межі адміністративно-

територіальної одиниці» (ст. 173 ЗКУ) може скластися враження, що кожна 

адміністративно-територіальна одиниця має «власну» межу, однак ця сама умовна 

замкнена лінія є одночасно межею і для суміжних адміністративно-

територіальних одиниць, що досить часто не береться до уваги при розробленні 

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць [242, с.397]. 

При цьому процес встановлення (зміни) меж населених пунктів 

ускладнюється необхідністю врахування містобудівної документації, а саме 

генеральних планів населених пунктів, які теж можуть бути відсутніми або дуже 

застарілими. 

Враховуючи те, що відповідно до ч.8 ст.46 ЗУ «Про землеустрій» проект 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної 

одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними 

радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких 

планується здійснити розширення її меж, небажання відповідних органів 

погоджувати такі проекти може блокувати процес встановлення чи зміни меж 

адміністративно-територіальних одиниць, що негативно відображається на 

реалізації органами місцевого самоврядування права власності на земельні 

ділянки територіальної громади. При цьому відсутність таких погоджень, на 

думку В. Федоровича, пояснюється незгодою органів місцевого самоврядування 

суміжних територіальних громад з розширенням території міста за рахунок 

територій суміжних сільських рад. У зв’язку з цим науковець пропонує для 

усунення зазначених перешкод у встановленні (зміні) меж адміністративно-

територіальних одиниць законодавчо затвердити компенсаційні виплати органам 

місцевого самоврядування, за рахунок територій яких розширюються межі 
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населених пунктів [242, с.398, 400]. Дана пропозиція видається цікавою, проте 

оскільки проблеми встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних 

одиниць не є предметом даного дослідження, частковий аналіз цих питань 

здійснюється лише в контексті визначення меж повноважень органів місцевого 

самоврядування щодо розпорядження землями комунальної власності. 

Варто також звернути увагу, що у випадку добровільного об’єднання 

кількох територіальних громад межі об’єднаної територіальної громади 

визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що 

об’єдналися (п.2 ч.1 ст.4 ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» [14]). У той же час питання щодо розпорядження землями об’єднаної 

територіальної громади на даний момент законодавчо не врегульовано. Як 

зазначає Д.Л. Ковач, відсутність можливості у місцевих рад здійснювати 

розпорядницькі дії у сфері земельних відносин за межами населених пунктів не 

тільки зменшує матеріальну основу місцевого самоврядування, а й створює 

перешкоди щодо забезпечення сталого розвитку територій. Об’єднані 

територіальні громади, що створюються згідно із законом, не мають достатніх 

повноважень для повноцінної діяльності на своїй території для забезпечення 

якісного виконання органами місцевого самоврядування покладених на них 

завдань [119, с.138]. У зв’язку з цим Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

управління земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних 

громад» [433], схвалений Урядом [442], яким передбачається надання сільським, 

селищним та міським радам об’єднаних територіальних громад повноважень 

розпоряджатися земельними ділянками державної власності за межами населених 

пунктів, які знаходяться в межах території відповідних територіальних громад. 

Щоправда даний проект ще не зареєстровано у ВРУ. 

У науковій літературі зазначається, що положення щодо обмеження 

юрисдикції органів місцевого самоврядування стосовно розпорядження землями 
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тільки в межах населених пунктів зменшує матеріальну основу місцевого 

самоврядування, що стало передумовою для проведення реформи децентралізації 

[259, с.243]. 

Так, відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої 

Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015, реформа 

децентралізації віднесена до реформ, реалізація яких є першочерговою, причому 

метою політики у сфері децентралізації визначено відхід від централізованої 

моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади 

в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової 

самодостатності місцевого самоврядування.  

Як було зазначено у попередньому розділі, поданим на виконання 

зазначеної Стратегії законопроектом № 2217а від 01.07.2015 року «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» якраз і передбачається 

закріпити на рівні Конституції України принцип повсюдності та спроможності 

місцевого самоврядування як одну із засад, на яких ґрунтується адміністративно-

територіальний устрій України. 

У зв’язку з цим надзвичайно актуальним є питання про розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування шляхом надання їм можливості 

розпоряджатися також землями за межами населених пунктів з метою 

забезпечення повсюдності місцевого самоврядування. Хоча варто зазначити, що 

сама ідея повсюдності місцевого самоврядування, яка має забезпечувати 

поширення юрисдикції територіальних громад на всю територію України, 

переважно тлумачиться досить звужено, а саме як право органів місцевого 

самоврядування розпоряджатися землями за межами населених пунктів, проте без 

надання органам місцевого самоврядування інших інструментів управління 

(повноважень щодо планування використання та охорони таких територій, 

благоустрою, здійснення контролю за дотриманням земельного та екологічного 
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законодавства за межами населених пунктів тощо) така «повсюдність» 

залишатиметься фікцією. 

Так, у ВРУ було зареєстровано ряд законопроектів, спрямованих 

врегулювати дане питання. Деякі з них, наприклад, проект №1252 від 04.12.2014 

року [435] та проект №3510 від 24.11.2015 року [437] були згодом зняті з 

розгляду, можливо, у зв’язку з наявними в них недоліками. На даний момент на 

розгляді ВРУ знаходяться законопроект №1159 від 02.12.2014 року «Про деякі 

заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними 

ресурсами» (далі – проект 1159) [434] та законопроект №4355 від 31.03.2016 року 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними 

ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною 

земель» (далі – проект 4355) [438]. Так, проектом 1159 пропонується віднести до 

комунальної власності відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст всі 

землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах 

територій сільських, селищних, міських рад, за винятком деяких категорій земель. 

При цьому межі територій місцевих рад пропонується визначати за 

затвердженими на час набрання чинності цим Законом проектами їх формування 

або у разі невизначення – за відомостями Державного земельного кадастру.  

У цій частині варто звернути увагу на те, що даний проект по суті пропонує 

повернутися до існуючої раніше системи, яка передбачала існування сільських 

(селищних) рад як адміністративно-територіальних одиниць нарівні з селами та 

селищами. Так, як зазначають М.В. Шульга та І.В. Ігнатенко, відповідно до ЗК 

УРСР 1990 року місцеві ради реалізовували свої повноваження як у межах, так і 

за межами населених пунктів, тобто ці повноваження у сфері земельних відносин 

діяли на всій території ради як адміністративно-територіальної одиниці [259, 

с.241-242]. Аналогічний підхід було збережено і в ЗКУ в редакції 1992 року. І 

лише в чинному ЗКУ 2001 року законодавець «прив’язав» повноваження органів 
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місцевого самоврядування щодо розпорядження земельними ділянками до меж 

населених пунктів. 

Існування сільрад як адміністративно-територіальних одиниць передбачено 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12.03.1981 року № 1654-X 

«Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 

Української РСР», і які, як звертає увагу А.М. Мірошниченко, поки що фактично 

існують всупереч положенням Конституції України [180, с.329]. Підтвердженням 

цьому є статистичні дані, розміщені на сайті ВРУ, відповідно до яких в Україні є 

867 селищних рад та 9732 сільських рад [207]. Відповідно до п.4 Положення про 

порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української 

РСР, затв. вищезазначеним Указом, встановлення і зміна меж сільрад 

проводилися виконавчими комітетами обласних рад. Крім того, відповідно до 

даних геопорталу «Адміністративно-територіального устрою України» до 

адміністративно-територіальних одиниць віднесено також міські ради міст 

обласного та районного значення [92]. Тобто на даний момент існують 

документи, які підтверджуватимуть формування територій відповідних місцевих 

рад і можуть бути використані для визначення меж повноважень відповідних 

органів місцевого самоврядування щодо розпорядження землями за межами 

населених пунктів (у разі прийняття проекту №1159), проте питання, наскільки 

такі проекти відповідають сучасній ситуації, залишається відкритим, що може 

ускладнювати реалізацію норм даного законопроекту. Як слушно звертає увагу 

П.Ф. Кулинич, якщо передати повноваження щодо розпорядження державними 

землями за межами населених пунктів сільським, селищним та міським радам, як 

пропонують зробити у багатьох законопроектах з питань децентралізації у сфері 

регулювання земельних відносин, доведеться або відшукувати чималі кошти на 

встановлення меж територій сільських, селищних та міських рад за межами 

населених пунктів, або ж думати, за чий рахунок провести розмежування 

земельних ділянок державної та комунальної власності. У протилежному випадку, 

зауважує науковець, цілком імовірними будуть ситуації, коли: 1) дві сусідні 
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територіальні громади прийматимуть рішення про надання однієї й тієї самої 

земельної ділянки у власність чи користування різним фізичним чи юридичним 

особам, що автоматично ставитиме під сумнів легітимність набутих ними прав на 

землю; 2) виникатимуть спори між сусідніми територіальними громадами щодо 

віднесення земель (земельних ділянок) за межами населених пунктів до 

повноважень тієї чи тієї територіальної громади (ради); 3) власники (користувачі) 

земельних ділянок, що накладаються, оскаржуватимуть рішення сільських, 

селищних та міських рад, територія поширення повноважень яких на землі 

комунальної власності не розмежована (не встановлена в землевпорядній 

документації та на місцевості) [155, с.13]. 

І хоча пропозиції закріпити за сільськими, селищними та міськими радами 

повноваження щодо розпорядження землями за межами населених пунктів, які 

знаходяться в межах територій відповідних рад, на нашу думку, є слушними з 

точки зору зміцнення матеріальної основи місцевого самоврядування та 

забезпечення реалізації принципу повсюдності місцевого самоврядування, проте і 

в цьому разі залишатиметься актуальною проблема розмежування повноважень 

місцевих рад у зв’язку з відсутністю визначених меж територій суміжних 

місцевих рад, що призводитиме до спорів між органами місцевого 

самоврядування. При цьому законодавство України про землевпорядкування не 

передбачає розроблення проектів формування територій місцевих рад, що 

унеможливлює виділення бюджетних коштів для здійснення такого виду робіт 

для усунення вищезазначених проблем. 

У той же час проектом 4355 (тут і нижче аналізується текст законопроекту 

до другого читання) по суті пропонується розширити повноваження сільських, 

селищних та міських рад, крім Київської та Севастопольської міських рад, у сфері 

земельних відносин шляхом надання їм можливості розпоряджатися землями 

державної власності за межами населених пунктів з одночасним позбавленням 

таких повноважень відповідних органів державної влади. Проект було прийнято у 

першому читанні 19.04.2016 року. На нашу думку, даний проект характеризується 
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значною кількістю недоліків, детально проаналізувати які в межах даної роботи 

не видається можливим, тому зупинимося лише на деяких з них. 

По-перше, викликає суттєві зауваження обраний суб’єктами законодавчої 

ініціативи підхід до розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

через наділення їх повноваженнями щодо розпорядження землями державної 

власності, адже відповідно до ч.1 ст.143 Конституції України дані органи 

управляють майном, що є саме в комунальній власності. Як зазначило Головне 

науково-експертне управління ВРУ у своєму висновку, за змістом проекту, 

повноважень з розпорядження землями державної власності позбавляються 

районні державні адміністрації на користь сільських, селищних та міських рад. Це 

порушує закладену у законодавстві логіку регулювання повноважень органів 

місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за ознакою належності 

земель до комунальної чи державної власності, вносить плутанину у розподіл 

повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої 

влади у даній сфері суспільних відносин [427].  

Якщо вважати таке розширення повноважень делегуванням, то воно все 

одно здійснюватиметься з порушенням вимог Основного Закону з огляду на 

наступне. Так, відповідно до ст.143 Конституції України органам місцевого 

самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів 

виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному 

обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до 

місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих 

загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування 

відповідні об'єкти державної власності. При цьому органи місцевого 

самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади 

підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. У той же час проект не 

передбачає ані державного фінансування здійснення таких повноважень органами 

місцевого самоврядування, ані їх підконтрольності відповідним органам 

виконавчої влади, що суперечить Конституції України. 
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По-друге, у самому ЗКУ чітких меж розпорядження органами місцевого 

самоврядування землями державної власності не закріплюється. У пропонованій 

редакції п.2 ч.1 ст.122 ЗКУ лише передбачається, що сільські, селищні, міські 

ради передають у власність та користування земельні ділянки державної 

власності, розташовані на території відповідної територіальної громади (крім 

випадків, визначених частинами третьою – п’ятою цієї статті). Проте визначення, 

які саме землі відносяться до території територіальної громади, у пропонованих 

змінах до ЗКУ не міститься. Лише системний аналіз всього законопроекту дає 

можливість зробити висновок, що під територією територіальної громади 

суб’єкти законодавчої ініціативи, розуміють землі відповідного населеного 

пункту та землі за його межами, які визначаються з урахуванням меж територій 

місцевих рад, проте даний висновок не є очевидним, що може створювати 

проблеми з реалізацією його положень у разі прийняття. 

Також варто згадати законопроект №7118 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах 

території об’єднаних територіальних громад», поданий Кабінетом Міністрів 

України 18.09.2017 року [440]. Він передбачає надання повноважень радам 

об’єднаних територіальних громад розпоряджатися земельними ділянками 

державної власності за межами населених пунктів, але в межах території 

відповідних територіальних громад, крім земельних ділянок: природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення під об’єктами природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення; на яких розташовані будівлі, 

споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності; які перебувають у 

постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, 

установ, організацій (у тому числі землі лісогосподарського призначення, 

оборони); земель зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що 

зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. При 

цьому межі території територіальної громади пропонується визначати за 

затвердженими на час набрання чинності цим Законом проектами формування 
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територій сільських, селищних, міських рад, а у разі, коли межі території 

територіальної громади не встановлені за зазначеними проектами, такі межі 

визначаються відповідно до меж територій суміжних територіальних громад. Слід 

зазначити, що даний законопроект характеризується тими є недоліками, що й 

вище проаналізовані проекти. У зв’язку з цим Головне науково-експертне 

управління ВРУ запропонувало відхилити даний законопроект за результатами 

його розгляду у першому читанні [428]. 

У той же час народними депутатами України було подано альтернативний 

законопроект №7118-1 , який передбачає, зокрема, що землі та земельні ділянки 

державної власності, розташовані за межами населених пунктів на території 

об’єднаної територіальної громади, що утворені у встановленому порядку згідно з 

затвердженими перспективними планами формування територій громад 

Автономної Республіки Крим, області, переходять у власність такої громади після 

затвердження органом місцевого самоврядування проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж її території, крім земель державної власності, які не 

можуть передаватися у комунальну власність. При цьому проектом пропонується 

законодавчо визначити, з якого моменту у об’єднаної територіальної громади 

виникає право комунальної власності на землі за межами населених пунктів, а 

саме: 

земельні ділянки, право державної власності на які зареєстровано у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну 

власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі 

земельні ділянки; 

інші земельні ділянки та землі, не сформовані у земельні ділянки, 

переходять у комунальну власність з дня затвердження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж території територіальної громади. 

Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж території територіальної громади разом з витягом із Державного земельного 

кадастру про межу території відповідної територіальної громади є підставою для 
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державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, право 

власності на які переходить до територіальної громади [441]. Таким чином, даний 

законопроект пропонує розширити повноваження органів місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад шляхом передачі земельних 

ділянок державної власності за межами населених пунктів, які розташовані на 

території об’єднаної територіальної громади у комунальну власність. Даний 

підхід, на нашу думку, є більш прийнятним, однак зазначений законопроект теж 

характеризується рядом недоліків техніко-юридичного характеру, на які слушно 

звернуло увагу Головне науково-експертне управління ВРУ [429], тому він 

потребує суттєвого доопрацювання. 

На основі аналізу зазначених вище законопроектів їх умовно можна 

поділити 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 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 [142, с.117]. 

Таким чином, визначення меж повноважень органів місцевого 

самоврядування щодо розпорядження земельними ділянками залежить від 

встановлення меж відповідних населених пунктів, на територію яких 

поширюється юрисдикція відповідних рад. У разі, якщо такі межі встановлені, 

органи місцевого самоврядування мають суворо їх дотримуватися, оскільки 

прийняття рішень про надання в користування чи передачу у власність земельних 

ділянок за межами населених пунктів, які відносяться до державної власності, 
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буде порушенням принципу законності. Якщо ж межі населених пунктів не 

встановлені, то чітке визначення меж повноважень органів місцевого 

самоврядування у цій сфері фактично є неможливим. У зв’язку з цим надзвичайно 

важливим є сприяння держави у якнайшвидшому здійсненні робіт по визначенню 

чи зміні меж населених пунктів з метою забезпечення належного здійснення 

органами місцевого самоврядування своїх повноважень у сфері регулювання 

земельних відносин. 

Переходячи до аналізу безпосередньо рішень органів місцевого 

самоврядування у сфері розподілу та перерозподілу земель7, звернемо увагу, що 

саме такі рішення найчастіше оскаржуються в судовому порядку, при цьому 

питання визначення підвідомчості таких спорів до цього часу є предметом 

дискусій як серед науковців, так і серед практикуючих юристів. Детальніше дане 

питання буде розглянуто нижче. Проте спершу спробуємо з’ясувати правову 

природу таких рішень, адже вона має безпосереднє значення для визначення, в 

якому порядку мають вирішуватися спори щодо їх оскарження і чи мають вони 

вирішуватися у судовому порядку взагалі. 

Частина вчених розглядає рішення органів місцевого самоврядування, 

пов’язані з розпорядженням земельними ділянками комунальної власності, як 

адміністративні чи розпорядчі акти. Так, на думку Н.І. Данилко, рішення органу 

місцевого самоврядування про надання земельної ділянки є розпорядчим актом, 

прийнятим на підставі і на виконання закону після розгляду всіх поданих 

матеріалів, який визначає юридичну долю конкретної земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади [89, с.11]. О.О. Мандюк розглядає 

рішення органів місцевого самоврядування, які приймаються, зокрема у процесі 

приватизації, як індивідуальні адміністративні акти [164, с.84]. 

У той же час Г.Г. Харченко звертає увагу на те, що визнання дії суб’єкта 

владних повноважень адміністративним актом має бути ув’язано з перебуванням 

                                                           
7 Див. Кузьменко Н.О. Рішення органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження землями комунальної 

власності, їх правова природа // Підприємництво, господарство і право. – 2016. - №10. – С.77-82. 
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такого суб’єкта у адміністративних правовідносинах, адже у разі, якщо він вчиняє 

певну дію вже як учасник цивільних відносин, ставлячи за мету набуття, зміну 

або припинення цивільних прав та обов’язків, то таку дію слід кваліфікувати як 

звичайний правочин, незважаючи навіть на те, що з формального боку він 

оформлюється у вигляді акта відповідного суб’єкта владних повноважень [246, 

с.178]. 

Господарський суд Запорізької області у своєму рішенні від 20.03.2013 року 

зазначив, що окрему категорію актів індивідуальної дії становлять індивідуальні 

акти органів місцевого самоврядування, якими реалізовуються волевиявлення 

територіальної громади як учасника цивільно-правових відносин і з яких 

виникають, змінюються, припиняються цивільні права і обов'язки окремого 

суб'єкта господарювання, у тому числі право користування земельною ділянкою 

[341]. При цьому, на думку ВГСУ, індивідуальні акти органів держави або 

місцевого самоврядування, якими реалізовуються волевиявлення держави або 

територіальної громади як учасника цивільно-правових відносин і з яких 

виникають, змінюються, припиняються цивільні права і обов'язки, не належать до 

правових актів управління, а спори щодо їх оскарження мають приватноправовий 

характер, тобто справи у них підвідомчі господарським судам [312].  

На нашу думку, визначення сутності рішень у сфері розпорядження 

землями комунальної власності залежить від їх конкретних різновидів [149, с.78]. 

Так, всі рішення, котрі приймаються на реалізацію повноважень власника землі, 

можна умовно поділити на такі види: 

- рішення щодо продажу земельних ділянок або прав на них на земельних 

торгах; 

- рішення про передачу земельних ділянок у власність у процесі приватизації; 

- рішення про надання земельних ділянок у постійне користування; 

- рішення про надання земельних ділянок у користування (крім постійного 

користування). 
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Відповідно до ч.4 ст.135 ЗКУ проведення земельних торгів щодо земельних 

ділянок комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням 

організатора земельних торгів (яким згідно з ч.3 цієї статті є відповідний орган 

місцевого самоврядування), у якому зазначаються: а) перелік земельних ділянок 

або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами; б) 

стартова ціна лота; в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у 

разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах; г) 

особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору 

купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або 

право на яку виставляється на земельні торги. Прикладами таких рішень є 

рішення Івано-Франківської міської ради від 26.04.2016р. № 134-5 «Про 

проведення земельних торгів» [350], Рішення Київської міської ради від 10 

лютого 2017 року N 943/1947 «Про продаж земельної ділянки або права оренди на 

неї на земельних торгах (аукціоні) для влаштування, експлуатації та 

обслуговування автостоянки на вул. Гната Юри, 3-5 у Святошинському районі м. 

Києва» [359], рішення Нетішинської міської ради Хмельницької області № 

58/1369 від 23.05.2014 «Про проведення земельних торгів на території 

м. Нетішин» [386] тощо. 

Враховуючи те, що такими рішеннями зазвичай затверджується 

землевпорядна документація щодо відведення чи визначення меж земельної 

ділянки, яку або право на яку пропонується виставити для продажу на торгах, 

визначаються умови продажу, стартова ціна лоту та крок земельних торгів, такі 

рішення можна розглядати як зовнішню форму волевиявлення відповідного 

органу місцевого самоврядування наміру продати земельну ділянку чи право на 

неї на конкурентних засадах і можуть вважатися запрошенням зробити оферту, а в 

частині доручення відповідному структурному підрозділу здійснити певні дії, 

пов’язані з підготовкою до проведення аукціону - розпорядчим актом. При цьому 

такі рішення, на нашу думку, є саме запрошенням здійснити оферту, а не 

безпосередньо офертою, оскільки вони не містять всіх істотних умов договору, а 
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саме – ціни, адже остаточна ціна формується у результаті проведення аукціону і 

визначення особи, яка звернулася до організатора з офертою, яка передбачає 

найвищу ціну. У зв’язку з цим оскарженню такі рішення взагалі не підлягають, 

оскільки вони апріорі не можуть порушити прав чи законних інтересів інших осіб 

[149, с.79]. 

Окремо варто зупинитися на рішеннях органів місцевого самоврядування 

про передачу земельних ділянок у власність, зокрема у процесі безоплатної 

приватизації. Враховуючи те, що на сьогоднішній день такі рішення є підставою 

для державної реєстрації права власності на земельну ділянку відповідної особи, 

виникає питання щодо їх правової природи. 

Варто зазначити, що в цілому проблема визначення сутності безоплатної 

приватизації земельних ділянок та відносин, які виникають у її процесі між 

уповноваженими органами за заявником, залишається дискусійною. На думку 

А.М. Мірошниченка, відносини безоплатної приватизації земельних ділянок 

громадянами є публічно-правовими [180, с.368]. Д.В. Бусуйок відносини з 

реалізації державної та комунальної власності на землю відносить до публічно-

приватних у зв’язку з тим, що дані відносини характеризуються спеціальним 

колом суб’єктів правовідносин, оскільки однією з обов’язкових сторін таких 

правовідносин є органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, 

наділені публічними повноваженнями щодо інших учасників цих правовідносин, 

відсутністю побудови відносин за принципом влади та підпорядкування і 

наявністю ознак приватності [70, с.430-432]. У той же час Д.В. Бусуйок зазначає, 

що правове регулювання публічно-приватних земельних відносин відбувається із 

застосуванням диспозитивного методу, і хоча відносини між суб’єктами цих 

правовідносин базуються на засадах рівності сторін, проте правове регулювання 

публічно-приватних земельних відносин передбачає переважання спеціально-

дозвільного типу правової регламентації суспільних відносин над 

загальнодозвільним [70, с.432]. Н.Д. Когут вважає, що повноваження місцевих рад 

з приводу безоплатної приватизації земель є їх владними управлінськими 
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функціями [123, с.17]. На думку П.Ф. Кулинича, правовідносини щодо публічного 

управління землями є публічно-правовими [152, с.156]. Також у літературі 

висловлюються думки, що приватизаційні відносини загалом підлягають 

змішаному правовому регулюванню – цивільному та адміністративному [227, 

с.420]. 

Враховуючи те, що приватизація традиційно розуміється як передача 

об’єктів державної або комунальної власності за плату або безкоштовно у 

приватну власність, а також те, що згідно з ч.4 ст.13 Конституції України усі 

суб'єкти права власності рівні перед законом, виникає питання, чи є відмінності 

між відчуженням об’єктів приватної власності фізичними чи юридичними 

особами та відчуженням об’єктів державної чи комунальної власності 

відповідними уповноваженими органами. 

Якщо схематично розглянути процес безоплатної приватизації земельної 

ділянки комунальної власності, то виходить, що зацікавлений громадянин 

звертається до органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу 

йому певної земельної ділянки і після проходження визначених законом процедур 

у кінцевому підсумку відповідний орган приймає рішення про надання земельної 

ділянки у власність або відмовляє у передачі. При цьому законодавство не містить 

вимоги, що така відмова має бути мотивованою, як це прямо передбачено по 

відношенню до відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки (ч.7 ст.118 ЗКУ). Тобто уповноважений орган 

може відмовити заявнику на останньому етапі процедури приватизації без будь-

якого обґрунтування. Як звертає увагу М.В. Краснова, ЗКУ не містить переліку 

умов, за наявності яких рада може відмовити громадянину в наданні земельної 

ділянки, внаслідок чого і права громадянина порушуються, і рішення 

відповідного органу по суті є законним [136, с.105]. Крім того, як зазначає 

О.І. Заєць, проблемою є відсутність у законодавстві норм, які б регулювали 

відносини реєстрації заяв (клопотань) про приватизацію земельних ділянок та 

пріоритетності надання земельних ділянок залежно від першочерговості їх 
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подання та інших суттєвих обставин [98, с.279], у зв’язку з чим виникає багато 

спорів у випадку подання кількох клопотань щодо однієї і тієї ж земельної 

ділянки. Дану проблему П.Ф. Кулинич пропонує вирішити шляхом 

запровадження на законодавчому рівні реєстру заяв зацікавлених осіб на 

отримання земельних ділянок у власність чи користування, а також встановлення 

правила, згідно з яким заяви, подані раніше, підлягають розгляду раніше від заяв, 

поданих пізніше [155, с.14], з чим ми погоджуємося. При цьому наявність у особи 

права на оскарження рішення органу місцевого самоврядування не забезпечує 

захисту її прав, адже відповідно до переважаючого підходу у судовій практиці суд 

не має права вирішувати питання щодо передачі земельної ділянки по суті. Як 

зазначив Пленум ВСУ у своїй постанові, суд не може вирішувати питання, 

віднесені до компетенції органів виконавчої влади чи органів місцевого 

самоврядування, зокрема про передачу земельних ділянок у постійне 

користування, власність, оренду, укладення чи поновлення договору оренди 

земельної ділянки, зміну цільового призначення землі тощо, якщо це не 

відповідає закону [326]. Так, до внесення змін до ЗУ «Про фермерське 

господарство» [40] від 31.03.2016 року у ч.4 ст.7 цього Закону містилося 

положення, відповідно до якого у разі відмови органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки для ведення фермерського 

господарства питання вирішується судом. Рішення суду про задоволення позову є 

підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості), видачі 

документа, що посвідчує право власності або укладання договору оренди. Проте 

законом від 31.03.2016 року № 1067-VIII [12] дана стаття була викладена в новій 

редакції, з якої вищезазначене положення було виключено. Тому у разі 

відсутності прямої норми, яка передбачає право суду вирішувати питання щодо 

передачі чи надання земельної ділянки по суті, суд не може приймати рішення з 

питань, віднесених до компетенції інших органів. Хоча варто зазначити, що такий 

підхід не є безспірним. Наприклад, А.М. Мірошниченко вважає, що лише шляхом 

розгляду питання по суті судом може бути захищене права заявника, адже 
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задоволення позовних вимог про зобов’язання розглянути питання або про 

визнання рішення про відмову недійсним, незаконним не призводить до 

поновлення цього права, тому суд може здійснювати права власника на землю 

[180, с.167]. 

Таким чином, повертаючись до аналізу рішень у сфері безоплатної 

приватизації, варто зазначити, що на перший погляд різниці між приватизацією та 

ситуацією, коли один громадянин звертається до іншого чи до юридичної особи 

щодо передачі йому у власність певного майна, належного останнім, немає, адже 

власник чи його уповноважена особа може відчужити таке майно, а може 

відмовити.  

Крім того, реалізуючи повноваження власника землі місцеві ради вступають 

із заявниками у процесі безоплатної приватизації у відносини, засновані на 

юридичній рівності сторін, оскільки учасники цих відносин є самостійними, 

незалежними та непідвладними один одному, адже, незважаючи на наявність у 

громадянина права на приватизацію, він не може зобов`язати відповідну раду 

передати йому у власність конкретну земельну ділянку, оскільки, як уже було 

зазначено, навіть у разі відмови ради і звернення до суду суд не може зобов’язати 

орган місцевого самоврядування передати земельну ділянку у власність чи 

самостійно прийняти рішення про передачу такої ділянки у власність заявнику, а 

може лише зобов’язати розглянути дане питання, що зовсім не гарантує 

позитивного рішення. Та й орган місцевого самоврядування при прийнятті 

рішення про передачу у власність земельної ділянки не здійснює владних 

повноважень, оскільки не може вимагати від громадянина, який звернувся з 

клопотанням про приватизацію, певної поведінки, а може лише задовольнити 

клопотання чи відмовити у його задоволенні за наявності підстав. У зв’язку з цим 

можна зробити висновок, що відносинам приватизації характерні приватно-

правові ознаки.  

У той же час не можна ігнорувати той факт, що, здійснюючи розпорядження 

землями комунальної власності органи місцевого самоврядування не можуть 
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діяти на власний розсуд, оскільки є лише представниками відповідної 

територіальної громади. У цій частині погоджуємося з думкою Д.В. Бусуйок, за 

якою, зокрема органи місцевого самоврядування, здійснюючи повноваження 

власника землі, не можуть діяти, керуючись суб’єктивними інтересами, 

сформованими в межах відповідних органів. Вони мають діяти в інтересах 

мешканців відповідної територіальної громади [70, с.432]. Як зазначається у 

доповіді Європейського комітету з питань місцевої та регіональної демократії, 

оскільки муніципалітет (орган місцевого самоврядування – прим. автора) 

представляє колективний інтерес громади, рішення, які стосуються її майна, 

мають завжди прийматися відповідно до процедур, покликаних забезпечити 

врахування цього інтересу [277]. 

Враховуючи надзвичайно важливе значення землі як основного 

національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави, у 

відносинах щодо розпорядження землями державної та комунальної власності 

завжди присутній публічний інтерес щодо забезпечення раціонального та 

ефективного використання, охорони та відтворення земель, у зв’язку з чим такі 

відносини характеризуються наявністю публічного елементу. Тому, на нашу 

думку, відносини, що складаються у процесі розпорядження землями комунальної 

власності між органом місцевого самоврядування та зацікавленою у приватизації 

особою, мають комплексний приватно-публічний характер. При цьому на основі 

чинного законодавчого регулювання та існуючої судової практики можна зробити 

висновок, що на даний момент у таких відносинах переважає саме приватний 

елемент. Оскільки визначення правової сутності безоплатної приватизації не є 

предметом нашого дослідження, у межах даної роботи ми лише побіжно 

зупинилися на цій проблемі, яка потребує окремого глибшого аналізу. 

Варто зазначити, що у юридичній літературі відсутній єдиний підхід і щодо 

визначення правової природи рішень про передачу земельних ділянок у приватну 

власність у процесі безоплатної приватизації. Так, на думку Ю.В. Корнєєва, за 

своєю сутністю передача земельної ділянки у приватну власність на умовах 
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приватизації як підстава виникнення права власності на цей об'єкт природи 

виступає у вигляді адміністративно-розпорядчого акта уповноваженого органу 

[129, с.56]. У межах дисертаційного дослідження, присвяченого правовому 

забезпеченню безоплатної приватизації земель в Україні, Н.Д. Когут зазначає, що 

рішення місцевих рад щодо безоплатної приватизації земель є актами 

індивідуальної дії, мають ненормативний характер та породжують суб’єктивні 

права громадян [123, с.17], проте науковець не конкретизує, яким же саме видом 

актів індивідуальної дії є такі рішення. Також в юридичній літературі рішення 

органів місцевого самоврядування, які приймаються, зокрема, у процесі 

приватизації, розглядаються як індивідуальні адміністративні акти [164, с.84]. 

На нашу думку, такі рішення є зовнішнім вираженням волевиявлення 

відповідного органу місцевого самоврядування щодо передачі у приватну 

власність певної земельної ділянки. Як зазначив ВГСУ у своєму рішенні, 

способом волевиявлення ради, яка здійснює право власності від імені відповідної 

територіальної громади, є прийняття рішення сесією [321]. При цьому таке 

рішення в поєднанні з клопотанням зацікавленої у приватизації особи утворює, на 

нашу думку, двосторонній правочин. Аналогічний висновок можна зробити і 

щодо рішень про надання земельних ділянок у постійне користування [149, с.79]. 

Тому у разі передачі земельної ділянки у власність або користування фізичним чи 

юридичним особам з порушенням законодавства, визнаватися недійним (за 

наявності підстав, передбачених ч.1 ст.215 ЦК), на нашу думку, має саме 

правочин приватизації / передачі в постійне користування земельної ділянки, а не 

окреме рішення ради.  

Рішення ж про надання певної земельної ділянки в оренду, суперфіцій чи 

емфітевзис за своєю природою є зовнішнім вираженням етапу формування 

волевиявлення, оскільки, приймаючи таке рішення, відповідна місцева рада 

доводить до відома потенційного землекористувача свою волю передати 

конкретну земельну ділянку йому в користування, а вже саме надання земельної 

ділянки в оренду, суперфіцій чи емфітевзис здійснюється на підставі відповідного 
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договору, укладеного між особою та органом місцевого самоврядування [149, 

с.80]. Дана теза підтверджується судовою практикою, яка виходить з того, що 

формою волевиявлення органу місцевого самоврядування при укладенні договору 

оренди земель комунальної власності є відповідне рішення цього органу [317], яке 

реалізується шляхом укладення договору оренди [343], адже, як зазначає ВГСУ, 

наявність рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування про надання земельної ділянки в оренду чинним земельним 

законодавством визначається в якості обов'язкової передумови подальшого 

укладення договору оренди земельної ділянки [314]. Як звертає увагу Д.Л. Ковач, 

рішення саме по собі не створює для орендаря права, яке підлягало б захисту, 

воно є лише складником формування волі орендодавця [119, с.147]. 

При цьому судами звертається увага на те, що за наявності дійсного 

договору, зокрема оренди земельної ділянки позов, предметом якого є саме лише 

рішення відповідного органу щодо передачі в оренду земельної ділянки, тобто 

ненормативний акт, що застосовується одноразово і з прийняттям якого 

виникають правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та 

охоронюваних законом інтересів, не може бути задоволений, оскільки таке 

рішення вичерпало свою дію шляхом його виконання. При цьому його скасування 

не породжує наслідків для орендаря земельної ділянки, оскільки у такої особи 

виникло право володіння земельною ділянкою і це право ґрунтується на 

правовстановлюючих документах, а за цих обставин позов про визнання 

недійсним та скасування відповідного рішення не породжує правових наслідків 

для позивачів [320]. З формулювань, використаних судом (наприклад, «саме лише 

рішення»), може скластися враження, що оскаржувати, за наявності підстав, треба 

і «саме» рішення, і договір, проте застосовуватися в цьому разі, на нашу думку, 

має підхід, аналогічний тому, що зазначався вище в контексті аналізу рішень про 

передачу у власність земельних ділянок. У зв’язку з цим належним способом 

захисту в даному випадку буде визнання недійсним безпосередньо договору 
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оренди. А позов про визнання недійсним (незаконним) чи скасування рішення має 

залишатись без розгляду, оскільки не призводить до захисту порушеного права. 

У той же час ВГСУ звертає увагу судів на те, що оскільки договір оренди 

укладається на виконання рішення органу місцевого самоврядування чи 

виконавчої влади, то без скасування таких рішень у встановленому законом 

порядку відсутні правові підстави для визнання відповідних договорів недійсними 

з підстав відсутності повноважень у відповідної місцевої ради чи органу 

виконавчої влади на затвердження проекту відведення та передачі спірної 

земельної ділянки в оренду [327]. Проте з даним твердженням погодитися 

складно, адже підстави недійсності правочину визначені в ч.1 ст.215 ЦК, і в 

наведеному судом прикладі можна говорити про таку підставу, як суперечність 

змісту правочину ЦК, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам 

держави і суспільства, його моральним засадам. Зміст правочину, як зазначає 

А.М. Мірошниченко, у загальноприйнятому юридичному розумінні – це права і 

обов’язки, встановлені правочином [180, с.193]. Тому аналізуватися на предмет 

відповідності законодавству має саме зміст договору оренди земельної ділянки, і 

в разі наявності підстав визнаватися недійсним. 

Що стосується визначення підвідомчості спорів щодо оскарження рішень 

органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження землями комунальної 

власності, то це питання є надзвичайно актуальним, особливо в контексті 

конституційної реформи у сфері правосуддя та забезпечення конституційного 

права особи на оскарження рішень органів місцевого самоврядування у суді. 

Наявна судова практика характеризується неоднозначністю та суперечливістю, 

що призводить до необхідності вироблення теоретичних орієнтирів для 

вирішення даної проблеми з метою припинити поширення хибних тенденцій у 

правозастосуванні. 

Як зазначає О.М. Ковтун, при розгляді судами земельних спорів саме 

питання щодо співвідношення публічного та приватного у земельному праві 

викликає низку проблем щодо розмежування компетенції адміністративних та 
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господарських судів щодо розгляду таких спорів. Законодавцем досі не 

визначено, за якими правилами повинні розглядатися справи у спорах, які завдяки 

участі у них суб`єкта владних повноважень мають певні ознаки публічно-

правового спору, але за змістом спірних відносин є, безумовно, цивільними чи 

господарськими. Відсутність належного розмежування юрисдикцій цивільних, 

господарських та адміністративних судів призводить до того, що аналогічні за 

предметом спори розглядаються і господарськими (або загальними), і 

адміністративними судами [121, с.149]. З метою законодавчого визначення 

орієнтирів щодо віднесення відповідних справ на розгляд судам в порядку 

адміністративного судочинства в ст. 3 чинного КАСУ закріплена дефініція 

терміну «справа адміністративної юрисдикції», проте дане визначення є вкрай 

недосконалим. Дати відповідь на питання щодо юрисдикції адміністративних 

судів, здавалося, мала б ст.17 КАСУ, але й вона не містить чітких критеріїв 

визначення спорів, підвідомчих адміністративним судам, натомість 

використовується адміністративними судами для обґрунтування віднесення справ 

щодо оскарження всіх рішень органів місцевого самоврядування у сфері 

земельних правовідносин до своєї компетенції. Варто зазначити, що у нових 

редакціях ГПКУ, ЦПКУ та КАСУ суттєвих відмінностей щодо регулювання 

питання підвідомчості спорів господарським, загальним та адміністративним 

судам порівняно з існуючим немає. 

М. Стахурський звертає увагу, що з моменту прийняття КАСУ 

проблемними стали питання підвідомчості судам справ, що виникають з 

матеріальних правовідносин тих галузей, які містять як норми 

приватноправового, так і публічно-правового характеру [221, с.64], а саме до 

таких галузей і відноситься земельне право. 

При цьому варто звернути увагу на те, що судова практика 

характеризується найбільшою суперечністю саме в аспекті вирішення спорів, 

пов`язаних з оскарженням рішень органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері розпорядження земельними ділянками. 
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У тих чи інших рішеннях, інформаційних листах та постановах пленумів 

ВСУ, ВГСУ та ВАСУ наявні спроби визначити критерії віднесення справ до 

підвідомчості відповідних судів, проте позиції цих судів є неузгодженими, 

особливо яскравим є протистояння позицій ВАСУ та ВСУ щодо правової природи 

спорів з приводу оскарження рішень органів місцевого самоврядування щодо 

розпорядження земельними ділянками комунальної власності. 

Так, з метою розмежування компетенції між спеціалізованими 

адміністративними і господарськими судами та забезпечення єдності судової 

практики ВСУ ще у своєму Інформаційному листі від 26.12.2005 року № 3.2.-2005 

[287] звернув увагу на те, що обов’язковою ознакою справи адміністративної 

юрисдикції є наявність правовідносин між сторонами, у яких хоча б один суб'єкт 

законодавчо уповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) 

суб'єктів, а ці суб'єкти відповідно зобов'язані виконувати вимоги та приписи 

такого владного суб'єкта. Лише в такому випадку спір може вирішуватися 

адміністративними судами. Даний підхід послідовно застосовується ВСУ при 

вирішені конкретних справ [298; 299; 301; 304].  

Аналогічною є позиція, викладена у постанові Пленуму ВГСУ «Про деякі 

питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин» 

від 17.05.2011 року № 6, відповідно до якої господарським судам підвідомчі 

справи у спорах, що виникають із земельних відносин приватноправового 

характеру, тобто з відносин, врегульованих нормами цивільного або 

господарського права і пов'язаних із здійсненням сторонами цивільних або інших 

майнових прав на земельні ділянки на засадах рівності. При цьому, виходячи з 

аналізу відповідних положень законодавства, суд робить висновок, що органи 

виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у правовідносинах щодо 

розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності діють 

як органи, через які держава або територіальна громада реалізують повноваження 

власника земельних ділянок, тому справи у таких спорах, а також в інших спорах, 

які виникають із земельних відносин приватноправового характеру, за 
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відповідності складу сторін спору статті 1 ГПКУ [2] підвідомчі господарським 

судам. 

Менш категоричну позицію зайняв ВССУ, у постанові Пленуму якого «Про 

деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних 

справ» від 01.03.2013 року № 3 вказується на необхідність врахування роз'яснень, 

викладених в пунктах 2 і 3 постанови Пленуму ВСУ від 16.04.2004 року № 7 «Про 

практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних 

справ» (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з постановою Пленуму ВСУ 

від 19.03.2010 року № 2) та Рішення КСУ від 01.04.2010 року № 10-рп/2010. 

Поряд з цим також звертається увага на те, що держава і територіальні громади 

через свої органи беруть участь у земельних відносинах із метою реалізації 

цивільних та інших прав у приватноправових відносинах, тобто прав власників 

земельних ділянок, тому суд має з'ясувати, є спір приватноправовим або 

публічно-правовим; чи виник спір із відносин, урегульованих нормами 

цивільного права, чи пов'язані ці відносини зі здійсненням сторонами цивільних 

або інших майнових прав на земельні ділянки на засадах рівності; чи виник спір 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень при 

реалізації ним управлінських функцій у сфері земельних правовідносин [329]. 

У той же час, незважаючи на наявність висновків ВСУ щодо застосування 

норм права в контексті співвідношення публічно правових та приватноправових 

спорів, проблема розмежування юрисдикцій щодо вирішення земельних спорів за 

участі органів місцевого самоврядування залишається актуальною.  

Свій внесок у підтримання вогнища наукових та правозастосовних дискусій 

зробив у 2010 році КСУ, який у вищезгаданому рішенні від 01.04.2010 року №10-

рп/2010 зазначив, що до публічно-правових спорів, на які поширюється 

юрисдикція адміністративних судів, належать і земельні спори фізичних чи 

юридичних осіб з органом місцевого самоврядування як суб'єктом владних 

повноважень, пов'язані з оскарженням його рішень, дій чи бездіяльності». Наша 

позиція щодо тлумачення цього рішення була наведена у першому розділі, тому 
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не будемо повторюватися. Зазначимо лише, що дане рішення КСУ всіляко 

використовується ВАСУ для обґрунтування віднесення спорів з приводу 

оскарження рішень органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, в т.ч. і пов’язані з реалізацією права власності на землю, до 

юрисдикції адміністративних судів. При цьому ВАСУ не зовсім коректно з 

теоретичної точки зору аргументує свою позицію. Так, у Постанові Пленуму 

ВАСУ «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» від 

20.05.2013 року № 8 не зовсім вірно, на нашу думку, тлумачиться формулювання 

«владна управлінська функція», під якою розуміється діяльність усіх суб'єктів 

владних повноважень з виконання покладених на них Конституцією чи законами 

України завдань. При такій інтерпретації по суті нівелюється сам характер 

правовідносин, оскільки на перший план виходить характеристика одного з 

суб`єктів таких відносин. Незважаючи на це, ВАСУ при вирішенні справ (див, 

наприклад ухвалу від 17.06.2015 року (справа № К/800/68549/14)) виходить з того, 

що органи місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення, 

віднесених Конституцією України та законами України до їхньої компетенції, є 

суб'єктами владних повноважень, тому спори щодо оскарження їхніх рішень 

підвідомчі адміністративним судам.  

У той же час ВСУ у судових рішеннях від 11.11.2014 року у справі № 21-

493а14 [296] та від 09.12.2014 року у справі №21-308а14 [306] зазначив, що орган 

місцевого самоврядування при здійсненні повноважень власника землі є 

рівноправним суб'єктом земельних відносин та при розпорядженні земельними 

ділянками комунальної власності є вільним у виборі суб'єкта щодо надання 

земельної ділянки, тому позов, предметом якого є перевірка правильності 

формування волі однієї зі сторін стосовно розпорядження землею та передачі 

відповідних прав щодо неї, не може бути розглянуто за правилами КАСУ. З 

позиції ВСУ, викладеної в даних рішення, можна прийти до висновку, що, на 

думку Суду, органи місцевого самоврядування у відносинах розпорядження 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS140788.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS140788.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS140822.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052747.html
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землями комунальної власності є суб'єктами цивільного права і не здійснюють у 

цих правовідносинах владних управлінських функцій. 

Крім того, ВСУ звернув увагу, що у разі прийняття суб'єктом владних 

повноважень рішення про передачу земельних ділянок у власність чи оренду 

(тобто ненормативного акта, який вичерпує свою дію після його реалізації), 

подальше оспорювання правомірності набуття фізичною чи юридичною особою 

спірної земельної ділянки має вирішуватися у порядку цивільної (господарської) 

юрисдикції, оскільки виникає спір про право цивільне. 

Проте ВАСУ, посилаючись на ч.2 ст. 2442 КАСУ, не застосовує 

вищенаведені правові позиції ВСУ і продовжує відносити спори з приводу 

оскарження рішень органів місцевого самоврядування щодо розпорядження 

землями комунальної власності до публічно-правових, виходячи з природи дій 

суб'єкта владних повноважень, який повинен здійснювати у спірних 

правовідносинах владні управлінські функції. Реалізація у цих правовідносинах 

суб'єктивних прав фізичних і юридичних осіб, що передбачені нормами 

приватного права, на переконання ВАСУ, не переводить такий спір у категорію 

приватноправового. Аналогічні висновки містяться також в ухвалах ВАСУ від 11 

червня 2015 року в справі № К/800/14518/13 та від 8 липня 2015 року 

№ К/800/15397/15. На нашу думку, ВАСУ необґрунтовано залишає поза увагою 

сутнісне розмежування публічно-правових та приватноправових відносин, беручи 

за підставу віднесення справи до адміністративної лише характеристику одного із 

суб’єктів. 

Враховуючи те, що у випадку передачі чи надання органом місцевого 

самоврядування земельної ділянки комунальної власності фізичним чи 

юридичним особам визнаватися недійсним (із застосуванням передбачених 

законом наслідків недійсності), на нашу думку, має відповідний правочин 

(правочин безоплатної приватизації, договір оренди, договір купівлі-продажу 

тощо), а не окреме рішення ради, то такі справи охоплюються підвідомчістю 

загальних та господарських судів. При цьому вважаємо за доцільне звернути 
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увагу на те, що в цілому 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, а саме розпорядження 

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 [148, с.140]. 

Повертаючись до аналізу рішень органів місцевого самоврядування у сфері 

розподілу та перерозподілу земель, далі розглянемо рішення щодо відчуження 

земельних ділянок інших форм власності у комунальну власність. Обмеженість 

земельних ресурсів, яка особливо яскраво проявляється на місцевому рівні, і 

поява в багатьох випадках потреб всієї територіальної громади у використанні тих 

чи інших земельних ділянок, які вже перебувають у приватній власності, 

зумовили виникнення інститутів відчуження земельних ділянок для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Як зазначає Н.І. Данилко, в системі 

повноважень органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин 

важливе місце посідають повноваження щодо викупу земельних ділянок, які 

перебувають у власності фізичної або юридичної особи, для суспільних потреб 

[87, с.403-404]. У той же час законодавство, яке регулює викуп земельних ділянок 

для суспільних потреб, а також примусове відчуження земельних ділянок з 

мотивів суспільної необхідності, характеризується значною недосконалістю, в т.ч. 

наявністю надлишкового регулювання питань викупу земельних ділянок для 
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суспільних потреб, який в будь-якому разі здійснюється лише за згодою власника 

відповідної земельної ділянки. У зв’язку з цим проаналізуємо законодавче 

регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб, що здійснюється 

органами місцевого самоврядування [147].  

Право викупу земельних ділянок для суспільних потреб мають органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх 

повноважень, проте в межах даної роботи ми зосередимося саме на викупі 

земельних ділянок на місцевому рівні органами місцевого самоврядування для 

задоволення тих чи інших суспільних потреб жителів відповідної територіальної 

громади, хоча суттєвої відмінності в правовому регулюванні викупу земельних 

ділянок органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади немає, 

тому подальші висновки і пропозиції можуть бути застосовані загалом щодо 

питань викупу земельних ділянок для суспільних потреб. 

Вичерпний перелік суспільних потреб, для яких може здійснюватися викуп 

земельних ділянок, закріплений у ст.7 Закону України «Про відчуження 

земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності» (далі – ЗУ «Про відчуження земельних ділянок…»). При цьому 

органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про викуп 

земельних ділянок лише для суспільних потреб, перелічених у ст.9 цього Закону, 

до яких відносяться: 1) будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та 

обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної 

інфраструктури, пов'язаних з обслуговуванням відповідно територіальної громади 

села, селища, міста (доріг, мостів, естакад, газо- та водопроводів, ліній 

електропередачі, зв'язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, 

електростанцій), та об'єктів, необхідних для їх експлуатації; 2) розташування 

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; 3) створення міських 

парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, 

стадіонів та кладовищ.  
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У той же час ст.15 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок…» закріплює 

перелік випадків, в яких може здійснюватися примусове відчуження земельних 

ділянок з мотивів суспільної необхідності, причому цей перелік набагато вужчий 

від визначеного у ст.7 цього Закону. Тому, як слушно зауважує Є.П. Суєтнов, 

власник земельної ділянки вправі беззастережно відмовитися від її викупу для 

суспільних потреб, не охоплених ч.1 ст.15 цього Закону [224, с.9]. 

Необхідно звернути увагу на те, що викуп земельної ділянки для суспільних 

потреб не є примусовим. Лише у разі незгоди власника добровільно відчужити 

земельну ділянку на користь територіальної громади органи місцевого 

самоврядування можуть ініціювати процедуру примусового відчуження шляхом 

звернення до адміністративного суду з відповідним позовом. У такому разі 

примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності 

здійснюється саме на підставі рішення суду, яке по суті замінює волю власника на 

відчуження його земельної ділянки, оскільки в такому разі пріоритет мають 

публічні (суспільні) інтереси над приватними. 

Територіальна ж громада в особі органів місцевого самоврядування на 

даний момент не має повноважень на примусове відчуження земельних ділянок. 

У випадку, коли певна суспільна потреба є одночасно і суспільною необхідністю, 

відповідна місцева рада спочатку має прийняти рішення про викуп земельної 

ділянки, запропонувавши її власнику розпочати процедуру переговорів щодо 

умов такого викупу і лише якщо власник не погодиться добровільно відчужити 

земельну ділянку, орган місцевого самоврядування після прийняття рішення про 

її відчуження ініціює судовий розгляд даного питання. У даному контексті варто 

звернути увагу на те, що рішення про викуп земельної ділянки, яке приймається 

органом місцевого самоврядування, не можна розглядати ні як адміністративний 

(розпорядчий) акт, хоча такі спроби робляться в науковій літературі [104, с.66; 78, 

с.5; 237, с.189], ні як пропозицію до укладення договору купівлі-продажу чи міни 

з наступних причин. По-перше, визначальними ознаками адміністративних актів в 

науці адміністративного права традиційно вважаються прийняття в процесі 
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здійснення публічної влади, обов’язковість для конкретно визначених адресатів, 

спрямованість на виникнення, зміну чи припинення прав і обов`язків сторін. У 

той же час у рішеннях про викуп лише вказується, що відповідна місцева рада 

вирішила викупити певну земельну ділянку для суспільних потреб. При цьому у 

власника земельної ділянки залишається право вибору: погодитися на відчуження 

земельної ділянки і розпочати процедуру переговорів чи проігнорувати прийняте 

рішення. Крім того, рішення про викуп в жодному разі не можна відносити до 

розпорядчих актів по відношенню до власника земельної ділянки, оскільки 

характерною ознакою таких актів є їх субординаційний характер, тобто 

адресатами розпорядчих актів можуть бути лише підпорядковані органи чи 

посадові особи [146, с.224]. Як зазначає В.В. Пашутін, розпорядчий акт – це 

піднормативний офіційний письмовий документ субординаційного характеру, 

який видається уповноваженим органом держави або посадовою особою та 

визначає цілі, напрямки та характер діяльності підлеглих суб’єктів щодо 

забезпечення реалізації нормативно-правових приписів у певних соціальних 

умовах [199, с.11]. Очевидно, що рішення про викуп не відповідають таким 

ознакам. 

Прийняття рішення про викуп зовсім не зобов’язує власника відповідної 

земельної ділянки передати її у власність на тих чи інших умовах територіальній 

громаді і відповідно не може вважатися адміністративним (розпорядчим) актом. 

По-друге, рішення місцевої ради про викуп земельної ділянки для суспільних 

потреб не можна розглядати як пропозицію до укладення договору (оферту), 

оскільки таке рішення, на нашу думку, не відповідає одній з важливих ознак 

оферти, а саме вираженню наміру ради вважати себе зобов’язаною у випадку 

прийняття пропозиції. У такому рішенні лише вказується, що відповідна рада 

вирішила викупити певну земельну ділянку для суспільних потреб за орієнтовну 

викупну ціну і запропонувати власнику земельної ділянки повідомити про 

надання згоди або відмову на проведення переговорів щодо умов викупу [416]. 

Тобто у рішенні відображається лише воля місцевої ради викупити земельну 
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ділянку у зв’язку з наявністю суспільної потреби. При цьому жодних прав чи 

обов’язків для її власника таке рішення не створює. У зв’язку з цим рішення 

органів місцевого самоврядування, на нашу думку, 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. У зв’язку з цим такі рішення 

не повинні оскаржуватися в суді, хоча в науковій літературі і звертається увага на 

таку можливість [93, с.105], оскільки дані рішення не впливають на права чи 

обов’язки інших осіб, відповідно, і порушити чиїсь права чи інтереси вони не 

можуть. 

Як уже було зазначено, орган місцевого самоврядування в разі незгоди 

власника з викупом земельної ділянки може лише ініціювати примусове 

відчуження шляхом звернення до суду, хоча існував період, пов’язаний зі 

створенням належних умов для організації та проведення фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, коли самі органи наділялися 

повноваженнями примусового припинення права власності на земельні ділянки, 

необхідні для будівництва та обслуговування спортивних споруд (стадіонів), 

аеропортів і їх складових та інших об'єктів транспортної інфраструктури. Так, ч.ч. 

4, 5 ст. 8 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», який на даний момент 

втратив чинність, передбачалося, що у разі відмови власника об'єкта права 

приватної власності від укладення договору купівлі-продажу або іншого 

правочину щодо відчуження такого об'єкта орган, що приймав рішення про його 

викуп, приймає рішення про примусове відчуження об'єкта права приватної 

власності з мотиву суспільної необхідності. Право власності на об'єкт, щодо якого 

прийнято рішення про примусове відчуження з мотиву суспільної необхідності, 

виникає з дня повної сплати його викупної ціни, зазначеної у пропозиції про 

викуп такого об'єкта. Таким чином, відповідному уповноваженому органу 

надавалася можливість самостійно прийняти рішення про примусове відчуження 
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права власності на певний об’єкт без звернення до суду. При цьому таке рішення 

можна було розглядати як адміністративний акт, адже на підставі нього право 

власності на відповідну земельну ділянку переходило до територіальної громади 

чи держави (залежно від суб’єкта прийняття такого рішення) з дня повної сплати 

його викупної ціни, зазначеної у пропозиції про викуп такого об'єкта. 

Повертаючись до чинного регулювання викупу земельних ділянок органами 

місцевого самоврядування, виникає питання: якщо для суспільних потреб, котрі 

не віднесені законодавцем до підстав примусового відчуження земельних ділянок, 

викуп може здійснюватися виключно за наявності згоди власника земельної 

ділянки, навіщо взагалі детально врегульовувати процедуру ініціювання, 

проведення переговорів щодо умов викупу та саме укладення відповідного 

договору? У зв’язку з цим погоджуємося з пропозицію Ю.В. Туцького щодо 

запровадження менш жорсткого правового регулювання процедури викупу [238, 

с.89], оскільки в разі наявності згоди власника земельної ділянки на її відчуження 

дотримання всіх формальних процедур, зокрема щодо строків прийняття 

відповідним органом рішення про викуп, строків переговорів, дотримання вимог 

щодо змісту повідомлення тощо є просто недоцільним і обтяжливим, як і 

закріплення вичерпного переліку підстав для такого викупу, адже якщо є згода 

обох сторін (власника земельної ділянки і територіальної громади в особі органу 

місцевого самоврядування), то не повинно існувати перешкод для викупу 

земельної ділянки для інших суспільних потреб, не зазначених у ст. 9 ЗУ «Про 

відчуження земельних ділянок…». 

Як зазначає М. Федорченко, та модель, яку пропонує Розділ ІІ ЗУ «Про 

відчуження земельних ділянок…», і є по суті моделлю ринкових відносин, в 

рамках яких потенційний покупець робить пропозицію потенційному продавцю, 

яку останній відхиляє або акцептує. Та якби ж це справді був вільний земельний 

ринок, покупець мав би право придбавати земельні ділянки приватних власників 

для будь-яких потреб, звісно, якщо останні не заперечують. А за ЗУ «Про 

відчуження земельних ділянок…», зауважує науковець, виходить, що держава і 
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місцеві громади обмежені у своєму праві придбати приватну землю – обмежені 

колом потреб, для яких можуть бути придбані ділянки, та необов’язковим 

характером своїх пропозицій [243, с.61-62]. 

Існуюче законодавче регулювання викупу земельних ділянок для 

суспільних потреб, на нашу думку, є зайвим, оскільки в разі відсутності мотивів 

суспільної необхідності, що є підставою для примусового відчуження земельної 

ділянки, без згоди власника викупити її орган місцевого самоврядування не 

зможе. У той же час важлива роль землі, яка відповідно до ст.14 Конституції 

України є основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави, зумовлює потребу в спеціальному регулюванні процедури 

відчуження земельних ділянок для суспільних потреб, пошук оптимальної моделі 

якого є предметом окремого дослідження [147].  

Таким чином, рішення органів місцевого самоврядування про викуп 

земельних ділянок для суспільних потреб можна розглядати лише як етап у 

процесі формування волевиявлення органу місцевого самоврядування викупити 

земельну ділянку для суспільних потреб [146, с.225]. При цьому існуючі 

законодавчі положення щодо процедури викупу земельних ділянок для 

суспільних потреб є зайвими і, на нашу думку, підлягають виключенню, а замість 

них має бути розроблена інша модель правового регулювання, яка не 

обмежуватиме дані органи у можливості придбавати земельні ділянки для різних 

потреб за наявності згоди на це власників таких земельних ділянок. 

У сфері розподілу та перерозподілу земель органи місцевого 

самоврядування наділяються також повноваженнями припиняти право 

користування землями комунальної власності за наявності визначених 

законодавством підстав. При цьому такі рішення [412; 347; 408] можна віднести 

до юридичних фактів, адже вони спрямовані на припинення правовідносин 

землекористування між органом місцевого самоврядування та користувачем 

земельної ділянки. Право припиняти користування землями комунальної 

власності випливає зі змісту права власності, яке дані органи здійснюють від імені 
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відповідної територіальної громади, і спрямоване на забезпечення раціонального 

та ефективного землекористування. Аналіз ст.141 ЗКУ дає можливість зробити 

висновок, що органи місцевого самоврядування можуть припинити право 

користування земельною ділянкою комунальної власності з таких підстав: 1) 

добровільної відмови від права користування земельною ділянкою; 2) 

використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; 

3) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; 4) систематична 

несплата земельного податку або орендної плати; 5) набуття іншою особою права 

власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній 

ділянці; 6) використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам 

охорони культурної спадщини. З інших підстав припинити право користування 

органи місцевого самоврядування не можуть. При цьому припинення права 

землекористування з підстав, наведених у пунктах 2-4 та 6, можна розглядати як 

санкцію земельно-правової відповідальності, на що звертається увага в юридичній 

літературі [118, с.334]. 

Крім того, відповідно до ст.20 ЗКУ органи місцевого самоврядування 

наділяються повноваженнями приймати рішення про зміну цільового 

призначення земельних ділянок комунальної власності, а також земельних 

ділянок приватної власності у межах відповідного населеного пункту, на який 

поширюється юрисдикція даного органу місцевого самоврядування. При цьому 

зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами 

землеустрою щодо їх відведення, тобто рішення відповідної ради полягає у 

затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, у якому і 

зазначається цільове призначення такої ділянки [390; 403]. 

3.2.2. Рішення у сфері землеустрою 

У сфері землеустрою органи місцевого самоврядування наділяються 

повноваженнями приймати рішення про здійснення певних заходів із 

землеустрою, надавати дозволи на розробку землевпорядної документації, а також 
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затверджувати відповідну землевпорядну документацію. Так, відповідно до ст.22 

ЗУ «Про землеустрій» до підстав здійснення землеустрою законодавець 

відносить, зокрема, рішення органів місцевого самоврядування щодо проведення 

робіт із землеустрою. При цьому ч.2 цієї статті визначає, що рішення органів 

місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із 

землеустрою приймається виключно у строки та лише у випадках, передбачених 

цим Законом та Земельним кодексом України. Надання таких дозволів 

передбачається ст.118 та ст.123 ЗКУ, а саме згідно з ч.7 ст.118 ЗКУ відповідний 

орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки комунальної 

власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу, розглядає клопотання заявника про передачу безоплатно у власність 

земельної ділянки комунальної власності у місячний строк і дає дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає 

мотивовану відмову у його наданні, а відповідно до ч.2 ст.123 ЗКУ особа, 

зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель комунальної 

власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням 

про надання дозволу на його розробку до відповідного органу місцевого 

самоврядування, який відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу, передає у власність або користування такі земельні ділянки. 

У той же час варто звернути увагу на те, що в юридичній літературі 

ставиться під сумнів доцільність існування такої стадії, як надання дозволу на 

розробку землевпорядної документації у процесі приватизації чи надання в 

користування земельних ділянок. Так, О.Г. Поліщук вважає, що стадія надання 

дозволу на розробку технічної документації у сучасних умовах виглядає взагалі 

зайвою. При цьому науковець зазначає, що на практиці подібні дозволи часто 

надаються міськими, сільськими та селищними головами, їх заступниками або 

секретарями місцевих рад [203, с.151]. Хоча такий підхід і виглядає раціональним, 

оскільки дозволяє розвантажити раду від необхідності приймати значну кількість 

таких рішень, проте така практика видається незаконною з огляду на те, що згідно 
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з ч.7 ст.118 ЗК саме орган місцевого самоврядування, який передає земельні 

ділянки комунальної власності у власність відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і 

дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. А оскільки згідно з ч.1 

ст.122 ЗК повноваження передавати земельні ділянки у власність або у 

користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад 

для всіх потреб мають сільські, селищні та міські ради, то лише вони можуть 

надавати дозволи на розробку проектів землеустрою. 

У той же час ВСУ у постанові від 10 грудня 2013 року (справа 21-358а13) 

звернув увагу, що отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки не означає позитивного рішення про надання її у 

власність. Крім того, Суд зазначив, що рішення про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про 

надання її у власність приймають органи, визначені у статті 118 ЗК і їхня 

бездіяльність не перешкоджає процесу відведення земельної ділянки, оскільки 

здійснення замовлення на виготовлення проектної документації можливе без 

отримання дозволу на її виготовлення [295]. 

У даному контексті варто звернути увагу на наявність значної кількості 

судової практики, пов’язаної з оскарженням рішень органів місцевого 

самоврядування про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. Враховуючи те, що такі рішення не впливають на 

права та обов’язки третіх осіб і відповідно не можуть жодним чином порушити 

чиїсь права чи законні інтереси, дані рішення, на нашу думку, взагалі не повинні 

бути предметом судового оскарження. Оскільки законодавство передбачає 

можливість розроблення такої документації і без отримання дозволу відповідного 

органу місцевого самоврядування (абз.3 ч.7 ст.118, абз.3 ч.3 ст.123 ЗКУ), а також 

те, що наявність даного дозволу зовсім не гарантує, що конкретна земельна 

ділянка буде передана такому громадянину у власність, підтримуємо висловлені у 
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літературі пропозиції відмовитися від стадії надання дозволу на розробку 

землевпорядної документації, оскільки, як звертає увагу А.М. Мірошниченко, 

отримання дозволу, задумане начебто в інтересах особи, якій надається земельна 

ділянка, насправді не дає їй гарантій позитивного вирішення питання [185], а 

лише затягує процедуру приватизації чи надання земельної ділянки в 

користування. 

У межах даного підрозділу доцільно також зупинитися на питанні про 

можливість органів місцевого самоврядування приймати рішення про розробку 

землевпорядної документації за власною ініціативою. Останнім часом набула 

поширення практика звернення Держгеокадастру до Кваліфікаційної комісії, яка 

відповідно до ЗУ «Про землеустрій» розглядає питання про анулювання чи 

зупинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та 

направляє подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, про анулювання чи зупинення дії такого 

сертифіката, з листами щодо порушень сертифікованими інженерами-

землевпорядниками вимог законодавства при розробці документації із 

землеустрою, зокрема у зв’язку з розробкою проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок місцевим радам [291; 292; 293]. Держгеокадастр 

вбачає порушення законодавства у невідповідності розробленої документації із 

землеустрою, зокрема ст.8 ГКУ, оскільки, на думку Держгеокадастру, відведення 

та надання земельної ділянки для господарських цілей повинно здійснюватися на 

утворене відповідною радою комунальне підприємство, установу чи організацію, 

а також у невідповідності проекту землеустрою ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності» від 6 вересня 2012 року, якими, як зазначає Держгеокадастр, визначено 

перелік видів документації із землеустрою, за якими може здійснюватися 

формування земельних ділянок комунальної власності з метою державної 

реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки. Наприклад, такі 

порушення Держгеокадастр побачив у проекті землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки територіальній громаді м. Лубни в особі Лубенської місткої 

ради для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості [292]. 

На основі аналізу таких листів Держгеокадастру можна зробити висновок, 

що даним органом ст.8 ГКУ тлумачиться як така, що забороняє органам місцевого 

самоврядування виступати замовниками землевпорядної документації. На нашу 

думку, така позиція є абсолютно необґрунтованою та безпідставною з наступних 

міркувань. По-перше, ст.8 ГКУ передбачає, що, зокрема, органи місцевого 

самоврядування не є суб'єктами господарювання. Рішення органів місцевого 

самоврядування з фінансових питань, що виникають у процесі формування та 

контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а також з адміністративних та інших 

відносин управління, крім організаційно-господарських, в яких орган державної 

влади або орган місцевого самоврядування є суб'єктом, наділеним господарською 

компетенцією, приймаються від імені цього органу і в межах його владних 

повноважень. Господарська компетенція органів місцевого самоврядування 

реалізується від імені відповідної комунальної установи. Безпосередня участь 

держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Тобто 

у даній статті жодної прямої заборони чи обмеження повноважень даних органів у 

сфері землеустрою не передбачено. По-друге, враховуючи положення ст.4 ГКУ, 

земельні відносини взагалі не є предметом регулювання цього Кодексу, тому 

посилатися на нього з метою обґрунтування обмеження земельної компетенції 

органів місцевого самоврядування некоректно. У той же час ч.1 ст.26 ЗУ «Про 

землеустрій» прямо передбачає, що замовниками документації із землеустрою 

можуть бути органи місцевого самоврядування. Враховуючи положення 

вищезгаданого ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», відповідно до 

п.7 Прикінцевих та перехідних положень якого з 1 січня 2013 року землі 
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державної та комунальної власності вважаються розмежованими, зокрема до 

земель комунальної власності віднесено всі інші землі, розташовані в межах 

відповідних населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної 

власності, а також те, що в межах населених пунктів можуть знаходитися 

несформовані у вигляді окремих земельних ділянок землі, що зумовлює 

необхідність розроблення проектів землеустрою щодо їх відведення з метою 

подальшої передачі у власність чи надання в користування, наявність 

повноважень органів місцевого самоврядування замовляти такі проекти за 

власною ініціативою виглядає цілком логічною. Тому практика Держгеокадасту 

щодо позбавлення інженерів-землевпорядників сертифікатів тільки на підставі 

того, що вони розробляли проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності за замовленням відповідних місцевих рад є, на 

нашу думку, незаконною. 

3.2.3. Рішення у сфері вирішення земельних спорів 

 

Земельні спори в України, як зазначає О.В. Головкін, вирішуються як у 

судовому, так і позасудовому порядку [77, с.37]. Один з випадків позасудового 

вирішення земельних спорів закріплено у ч.2 ст.158 ЗКУ, відповідно до якої 

органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених 

пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні 

громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори 

щодо розмежування меж районів у містах. Як звертає увагу Н.І. Данилко, 

становлення і розвиток сучасних земельних правовідносин, що супроводжуються 

поступовим збільшенням кількості власників земельних ділянок, 

характеризується збільшенням різного роду спорів, що виникають у зв'язку з 

реалізацією права власності чи землекористування. У зв'язку з цим 

актуалізуються проблеми розгляду і вирішення земельних спорів органами 

місцевого самоврядування [86, с.277]. 
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Відповідно до пп.5 п. «б» ч.1 ст.33 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом, 

належить до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад. На практиці вирішення земельних спорів досить часто покладається 

місцевими радами чи їх виконавчими комітетами на комісії з розгляду земельних 

спорів [348; 370; 336], можливість створення яких передбачена ст.47 ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

При цьому рішення, які приймаються за результатами розгляду земельних 

спорів, враховуючи те, що вони стосуються конкретних суб’єктів та конкретних 

земельних ділянок, полягають у вирішенні індивідуально-визначеної ситуації, 

мають всі ознаки індивідуально-правових актів.  

Як зазначає Я. Лисенко, найважливішим моментом у стадії вирішення 

земельного спору органом місцевого самоврядування є прийняття рішення, яке 

повинне містити посилання на фактичні обставини справи й норми земельного 

законодавства. У ньому має бути передбачений порядок його виконання, тобто 

заходи щодо відновлення порушених прав і законних інтересів власників землі, 

землекористувачів або інших суб’єктів, що є стороною в спорі [161, с.107-108]. 

У той же час, враховуючи положення ч.5 ст.158 ЗКУ, відповідно до кого у 

разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого 

самоврядування спір вирішується судом, виникає питання про доцільність 

існування такого способу вирішення спорів. Крім того, буквальне тлумачення ч.3 

ст.158 ЗКУ дозволяє зробити висновок про досить вузьке коло осіб, які можуть 

звернутися у визначених законом випадках до органу місцевого самоврядування 

щодо вирішення земельного спору, а саме лише громадяни України, які є 

власниками чи користувачами відповідних земельних ділянок, тобто формально 

орган місцевого самоврядування не повинен розглядати спори за зверненнями 

іноземних громадян, осіб без громадянства, а також юридичних осіб. У той же час 

Р.І. Марусенко звертає увагу на брак в даному разі законодавчої техніки і 
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пропонує тлумачити дану норму розширено, тобто під терміном «громадяни» 

розуміти також іноземців та осіб без громадянства [165, с.41]. 

Зважаючи на те, що рішення по таким спорам не є остаточними, адже 

залишається гарантована Конституцією України можливість звернення до суду, та 

беручи до уваги відсутність законодавчо передбачених механізмів забезпечення 

виконання рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих у результаті 

розгляду конкретного земельного спору, даний спосіб вирішення спорів, на нашу 

думку, є неефективним, якщо хоча б одна зі сторін не має наміру вважати 

прийняте рішення обов’язковим.  

Разом з тим варто зазначити, що інститут вирішення земельних спорів 

органами місцевого самоврядування на практиці інколи використовується з 

метою обходу положень ст.198 ЗКУ щодо необхідності погоджувати межі 

земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами у процесі 

здійснення комплексу робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж 

земельних ділянок. Крім того, вирішення земельних спорів органами місцевого 

самоврядування може розглядатися як своєрідний вид медіації, якщо обидві 

сторони зацікавлені у оперативному і дешевшому, порівняно з судовим 

розглядом, вирішенні справи, що ставить під сумнів необхідність наявності 

особливого законодавчого регулювання такого способу позасудового вирішення 

спору, адже домовленість сторін про передачу спору на вирішенні третій стороні, 

якою може бути як орган місцевого самоврядування, так і інша особа, яка 

викликає довіру та користується авторитетом, і їх бажання дійти згоди та намір 

вважати прийняте рішення обов’язковим до виконання, мають важливіше 

значення, ніж існування законодавчого положення про можливість вирішити спір 

у такий спосіб. Хоча в цілому, як зазначається у науковій літературі, закріплена в 

ч.3 ст.158 ЗКУ норма майже не має практичного застосування, оскільки будь-яке 

рішення органу місцевого самоврядування не є остаточним і не має механізму 

примусового виконання, за вирішенням спору до органів місцевого 

самоврядування зацікавлені особи звертаються хіба що тоді, коли бажають 
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формалізувати наявність спору, усунути можливість закриття провадження в суді 

через відсутність предмета спору [180, с.358]. У зв’язку з цим практика вирішення 

земельних спорів органами місцевого самоврядування є не надто поширеною. 

Підсумовуючи все вищевикладене, варто зазначити, що правильне 

визначення правової природи індивідуально-правових рішень органів місцевого 

самоврядування має значення для обрання ефективного способу захисту, а також 

впливає на обрання порядку їх оскарження (якщо вони взагалі підлягають 

оскарженню). Адже, наприклад, задоволення позовів про визнання недійсними 

рішень місцевих рад про надання дозволів на розробку документації із 

землеустрою та її затвердження не призводить до відновлення порушених прав. У 

зв’язку з цим приєднуємося до позиції А.М. Мірошниченка та М.Б. Гусака, за 

якою суди не повинні розглядати по суті заяви, задоволення позовних вимог яких 

не приводить до захисту порушених або оспорюваних прав позивачів [84]. 

Отже, 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 ознак публічності, адже, як 

зазначає Г.І. Балюк, питання економічного, ефективного, раціонального 

використання земель, охорони земельного фонду, відтворення родючості ґрунтів є 

проблемою національної безпеки держави [61, с.21]. При цьому рішення про 

передачу у власність чи надання в користування земельних ділянок можна 

розглядати як зовнішню форму волевиявлення, що в поєднанні з клопотанням 

зацікавленої особи утворює 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 можна вважати запрошенням зробити оферту, а в 

частині доручення відповідному структурному підрозділу здійснити певні дії, 
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пов’язані з підготовкою до проведення аукціону - розпорядчим актом. При цьому 

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. 

 

3.3. Визначення правових наслідків незаконних індивідуальних рішень 

органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин у чинному 

законодавстві України [276]. 

Як було зазначено у попередньому розділі 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, що актуалізує потребу наукового дослідження даних питань з метою 

вироблення уніфікованої моделі визначення наслідків незаконності, яка могла б 

стати основою майбутніх законодавчих ініціатив. Адже наявна термінологічна 

неузгодженість, продемонстрована у попередньому розділі, та відсутність 

законодавчо закріплених наслідків незаконності відповідних актів негативно 

впливає на стан забезпечення належного захисту прав особи у разі їх порушення 

та свідчить про низький рівень законодавчої техніки, що є вкрай негативним. Як 

влучно зазначає Н.А. Чечина, неприпустимо, щоб одні й ті ж поняття (явища) в 

різних кодексах позначалися по-різному [253]. 

У рішеннях ВСУ можна зустріти позицію, що у разі визнання незаконним 

(протиправним) індивідуальний акт є таким, що не діє з моменту його прийняття 

[294], проте виникає питання, чи впливає констатація незаконності і відповідно 

нечинності такого акту на ті правовідносини, які виникли на його основі. У той же 

час у листі ВАСУ від 27.07.2010 р. № 1145/11/13-10 зазначено, що визнання акта 

суб’єкта владних повноважень протиправним як спосіб захисту порушеного права 
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позивача застосовується у тих випадках, коли спірний акт не породжує жодних 

правових наслідків від моменту прийняття такого акта. Скасування ж акта 

суб’єкта владних повноважень, на думку ВАСУ, означає втрату чинності таким 

актом з моменту набрання чинності відповідним судовим рішенням. За змістом 

статті 162 КАСУ суд під час прийняття рішення про скасування незаконного 

рішення суб’єкта владних повноважень має право визначити, з якого моменту 

відповідне рішення втрачає чинність. При цьому суд визначає, що рішення 

суб’єкта владних повноважень є скасованими з моменту набрання постановою 

законної сили, тобто лише на майбутнє, якщо на підставі цього рішення виникли 

правовідносини, які доцільно зберегти, оскільки інакше буде заподіяно значно 

більшої шкоди суб’єктам правовідносин порівняно з відвернутою. З урахуванням 

викладеного застосування різних способів захисту порушеного права позивача – 

визнання спірного акта протиправним або скасування такого акта, вважає ВАСУ, 

– повинно відбуватися з урахуванням конкретних обставин справи в кожному 

окремому випадку [289]. Враховуючи те, що даний лист стосувався випадку 

оскарження дій податкових органів щодо призначення позапланових перевірок 

платників податків та наказів про проведення таких перевірок, тобто актів 

індивідуальної дії, можна зробити висновок, що зазначена вище позиція ВАСУ 

стосується саме індивідуально-правових актів, причому така позиція кардинально 

відрізняється від підходу ВСУ. 

На нашу думку, визнання індивідуально-правового акту незаконним 

(протиправним, недійсним) не може вважатися належним способом захисту у 

випадку, коли такий акт вже виконано і на його основі виникли певні 

правовідносини. Очевидно, доцільніше застосовувати такі способи захисту, як 

припинення чи зміна правовідносин, повернення майна з чужого незаконного 

володіння, відшкодування завданої незаконним актом шкоди тощо. 

Оскільки серйозність і очевидність порушень закону при прийнятті тих чи 

інших актів може бути різною, в юридичній літературі, в т.ч. зарубіжній, дефектні 

правові акти в цілому чи їх конкретні види (наприклад, адміністративні акти) 
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залежно від їх наслідків традиційно поділяються на нікчемні (недійсні з моменту 

прийняття) та оспорювані (є дійсними, поки їх недійсність не буде встановлена у 

визначеному законодавством порядку). При цьому залежно від того, який вид 

недійсності має переважне значення виділяють моністичну (усі прийняті з 

порушеннями законодавства акти вважаються або є нікчемними, або 

оспорюваними) та дуалістичну (на рівні законодавства визначається, за яких умов 

дефектний акт є нікчемним, а за яких - оспорюваним) моделі. Як зазначає 

чилійський професор Габріель Боксан Хола, розповсюдження того чи іншого типу 

недійсності залежить від конкретної країни, хоча видається незаперечним, що 

дуалістичні системи, здається, схильні віддавати перевагу оспорюваності в якості 

основного вибору для недійсності [275]. Також у іноземній літературі можна 

зустріти поділ недійсних актів на абсолютно недійсні та відносно недійсні [268, 

с.81], хоча по суті абсолютна недійсність є нічим іншим, як нікчемністю, а 

відносна недійсність – оспорюваністю. У той же час варто звернути увагу, що в 

деяких випадках дефектність акту взагалі може не впливати на його дійсність, 

наприклад, формальні порушення процедури, які не вплинули на зміст рішення, 

адже, як слушно зауважує професор Кембриджського університету Девід 

Фельдман, було б надзвичайно незручно, якби кожна помилка, яка порушила 

законні вимоги у процесі прийняття чи реалізації норми чи рішення, позбавляла їх 

юридичної сили, адже помилка може бути незначною або жодним чином нікому 

не шкодити. Вона може не призводити до невідповідності чи позбавлення такого 

рішення соціальної чи політичної законності. Шкода, завдана відмовою визнавати 

його юридичну силу, може бути непропорційною серйозності помилки [272, 

с.275]. 

Враховуючи те, що на практиці приватним особам, а інколи й органам влади 

може бути складно встановити, до якого виду недійсності належить конкретний 

дефектний акт, виникає питання у визначенні критеріїв віднесення актів до 

нікчемних чи оспорюваних.  



201 

 

Досить усталеним в юридичній літературі є підхід, відповідно до якого 

нікчемними вважаються акти, які містять настільки грубі і очевидні помилки, що 

з моменту прийняття не створюють жодних правових наслідків, і тому будь-яка 

особа, якій такі акти адресовані, може їх не визнавати і самостійно й 

безпосередньо відмовитися від їх виконання. При цьому, оскільки такі акти 

вважаються юридично ніколи неіснуючими і недіючими, необхідності у виданні 

інших актів, які б припиняли їх дію, немає. Такі акти у певних випадках можуть 

лише оголошуватися недійсними [232, с.160,162; 267, с.20-21; 268, с.81-82; 274, 

с.78]. Прикладами нікчемних правових актів у сфері земельних правовідносин 

можна вважати рішення місцевої ради про зобов`язання власника конкретної 

земельної ділянки передати її безоплатно у власність територіальної громади, про 

встановлення земельного сервітуту щодо земельної ділянки, яка перебуває у 

приватній власності тощо. За загальним правилом визнавати незаконними чи 

недійсними у судовому порядку такі рішення непотрібно. У той же час 

погоджуємося з позицією А.М. Мірошниченком, який зазначає, що проста 

констатація незаконності нікчемного акта, що має вади змісту або прийнятого з 

порушенням процедури (якщо закон встановлює наслідком таких порушень 

нікчемність акта) може бути способом захисту лише у випадку, коли у 

зацікавленої особи є певний «правомірний інтерес» у підтвердженні незаконності 

судом, а саме тоді, коли захист права полягає саме в усуненні невизначеності, яка 

істотно перешкоджає реалізації права, і коли реалізація права не може бути 

досягнута шляхом застосування іншого способу захисту (зобов’язання вчинити 

певні дії, відшкодувати заподіяну шкоду тощо). Ці критерії будуть дотримані, 

наприклад, тоді, коли акт ще не виконано, і особа знаходиться «під загрозою» 

його виконання [184]. 

Оспорювані ж акти в силу того, що не мають очевидних і несумісних з їх 

природою вад, початково припускаються законними і такими, що породжують 

правові наслідки і діють до того часу, доки з причин виявлення порушення яких-

небудь умов їх законності, дія таких актів у відповідному порядку не буде 
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припинена [267, с.20-21; 269]. Такими актами можна вважати, наприклад, рішення 

місцевої ради про надання пільг зі сплати земельного податку чи про передачу 

земельної ділянки у власність чи користування певним особам з порушенням 

встановленої законом процедури, якщо таке порушення вплинуло на зміст 

рішення, рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок з 

порушенням встановленого ЗКУ порядку тощо.  

Не зважаючи на те, що питання про поділ дефектних актів розглядається в 

межах розділу, присвяченого індивідуально-правовим рішенням органів 

місцевого самоврядування, зазначені вище положення можуть застосовуватися і 

щодо нормативно-правових актів, прийнятих з тими чи іншими порушеннями.  

Варто зазначити, що у деяких зарубіжних країнах на законодавчому рівні 

визначено випадки оспорюваності, зокрема адміністративних актів. Так, 

наприклад, відповідно до ст.63 Закону Республіки Вірменії «Про засади 

адміністрування та адміністративної процедури» [51] визнаний недійсним має 

бути незаконний, але такий, що не є нікчемним, адміністративний акт, який було 

прийнято з порушенням закону, в т.ч. у результаті неправильного застосування 

або неправильного його тлумачення, а також акт, прийнятий на підставі 

фальшивих документів або інформації, або якщо очевидно, що зі змісту поданих 

документів мало бути прийняте інше рішення. При цьому визначається, що 

незаконний адміністративний акт, який відповідає зазначеним вище ознакам, 

може бути визнаний недійсним органом, що його прийняв, або вищестоящим 

органом, або у судовому порядку. 

Варто зазначити, що в зарубіжних країнах позбавлення оспорюваних актів, 

в т.ч. індивідуальних, чинності допускається як з моменту видання такого акту, 

так і на перспективу залежно від конкретних обставин справи. У цій частині 

Крістофер Форсайт зазначає, що в європейському праві перспективне скасування 

(визнання нечинним) певного акту допускається з метою захисту «правової 

визначеності» [270, с.20]. На його думку, у випадку, коли суд приймає рішення, 

яким визнає нечинним попереднє рішення, і при цьому встановлює, що на основі 
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переконання, що попереднє рішення є законним, добросовісно було здійснено 

багато операцій, зрозуміло, що суд буде прагнути зберегти всі ті операції, 

приймаючи рішення, яке поширюється лише на майбутнє [270, с.19]. Девід 

Фельдман також звертає увагу на те, що європейське право є досить гнучким в 

аспекті надання суду повноважень вирішувати, чи впливає дефект ex nunc (на 

перспективу) чи ex tunc (позбавляючи акт юридичної сили з моменту, коли він був 

прийнятий) [273, с.46]. Відповідно до ст.48 Акту про адміністративну процедуру 

Німеччини (Verwaltungsverfahrensgesetz) [46] незаконний адміністративний акт, 

навіть після того, як він став неоскаржуваним, може бути відкликаний повністю 

або частково ретроспективно або на майбутнє. Разом з тим, незаконний 

адміністративний акт не може бути відкликаний, якщо інтереси захисту особи, що 

діяла добросовісно, покладаючись на дійсність акту, переважають публічний 

інтерес у його відкликанні, наприклад, коли добросовісна особа здійснила 

фінансові операції, які не можуть бути відмінені. У той же час відповідно до 

німецького законодавства особа не може вважатися добросовісною, якщо вона 

отримала адміністративний акт на підставі обману, погрози або хабаря, або надала 

завідомо неправдиві або неповні дані, або знала про незаконність 

адміністративного акту чи не знала про це через грубу недбалість. У таких 

випадках акт підлягає відкликанню з ретроспективним ефектом. 

При цьому у багатьох країнах на законодавчому рівні (принаймні щодо 

адміністративних актів) закріплені чіткі критерії віднесення тих чи інших рішень 

до нікчемних чи оспорюваних – див., наприклад, ст.77 Кодексу про 

адміністративну процедуру Чеської Республіки [49], розділ 13 Кодексу про 

адміністративну процедуру Республіки Польща [48], ст.ст.115-119 Кодексу про 

адміністративну процедуру Республіки Албанія [47], ст.ст.62-63 Закону 

Республіки Вірменії «Про засади адміністрування та адміністративної процедури» 

[51], ст.68 Загального акту про адміністративну процедуру Австрії [50]. Так, 

згідно з §44 Акту про адміністративну процедуру Німеччини 

(Verwaltungsverfahrensgesetz) адміністративний акт є недійсним у разі, якщо він є 
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серйозно помилковим і це є очевидним за умови, що всі обставини, які його 

стосуються, належним чином взяті до уваги. До таких законодавство Німеччини 

відносить випадки, коли адміністративний акт виданий у письмовій або 

електронній формі, але немає відомостей про адміністративний орган, що його 

видав; якщо відповідно до закону він повинен бути виданий лише шляхом 

вручення документу і цей спосіб не дотримано; він виданий адміністративним 

органом, котрий явно не має на це відповідних повноважень; якщо жоден суб’єкт 

не зможе забезпечити його виконання з причин матеріального характеру; він 

вимагає дій, що згідно з законом тягнуть покарання у вигляді штрафу чи 

ув’язнення; він суперечить моралі.  

При цьому у Німеччині на законодавчому рівні закріплені положення, які 

визначають, за наявності яких умов певні порушення, допущені при прийнятті 

акта, не впливають на його дійсність. Так, відповідно до ч.3 ст.44 Акту про 

адміністративну процедуру Німеччини (Verwaltungsverfahrensgesetz) 

адміністративний акт не повинен бути недійсним тільки через те, що: 

1) положення, що стосуються територіальної компетенції, не були дотримані, за 

винятком випадків, коли адміністративний акт було прийнято органом влади поза 

межами його повноважень у справах, що стосуються нерухомого майна або прав 

чи правовідносин, пов’язаних в певним місцем; 2) у прийнятті акта задіяна особа, 

яка згідно з п.2-6 ч.1 ст.20 цього Акту не може діяти від імені органу влади, 

наприклад, родич адресата акта, особа, яка представляє адресата акта в силу 

закону чи специфічної адміністративної процедури, особа, яка є працівником 

адресата акта і отримує від нього певну винагороду та ін., тобто особи, щодо яких 

може виникати сумнів у їх неупередженості); 3) колегіальний орган, який 

відповідно до закону має брати участь у прийнятті акта, цього не зробив або не 

мав кворуму для прийняття необхідного рішення; 4) співробітництва з іншим 

органом, якого вимагає закон, не відбулося. У той же час німецьке законодавство 

визначає, що якщо недійсність стосується лише частини акту, він в цілому має 
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бути дійсним, якщо тільки недійсна частина не є настільки суттєвою, що без неї 

орган не прийняв би відповідного рішення. 

В Україні також робилися спроби врегулювати дані питання на рівні 

Адміністративно-процедурного кодексу [431] з урахуванням, зокрема, німецького 

досвіду, проте зареєстровані законопроекти були відкликані і нових законодавчих 

ініціатив у цій частині поки що немає. Хоча, на нашу думку, закріплення на рівні 

закону випадків нікчемності принаймні адміністративних актів, а також випадків, 

коли дефектність актів не впливає на його дійсність, сприяло б зменшенню 

непотрібних спорів і суттєво розвантажило б судову систему [276, с.85]. 

Застосовуючи вищенаведені підходи щодо визначення правових наслідків 

незаконних актів у зарубіжних правових системах, спробуємо запропонувати 

власне бачення правових наслідків рішень органів місцевого самоврядування у 

сфері земельних відносин, прийнятих з порушеннями законодавчих вимог. 

Використовуючи наведений у попередньому розділі поділ порушень, що 

допускаються при прийнятті таких рішень, на три групи, а саме: 1) порушення 

форми; 2) порушення процедури прийняття рішень; 3) порушення матеріально-

правових норм, проаналізуємо їх вплив на дійсність відповідних рішень. 

У випадку прийняття рішень індивідуально-правового характеру з 

недотриманням вимоги, передбаченої ч.1 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування» 

або порушенням встановленої процедури такі порушення, як і щодо рішень 

нормативного характеру, не повинні впливати на дійсність рішень, якщо інших 

порушень законодавства органами місцевого самоврядування не було допущено. 

Що стосується необхідності дотримання письмової форми актів 

індивідуального характеру, то, не дивлячись на те, що законодавство не визначає, 

з якого моменту вони набирають чинності, проте враховуючи необхідність 

доведення їх змісту до адресатів, на нашу думку, письмова форма є обов’язковою. 

Це означає, що проголосоване рішення без його письмового оформлення не 

породжує правових наслідків, за винятком випадку ухилення голови відповідної 

місцевої ради підписувати прийняте рішення без внесення його на повторний 
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розгляд. У такому випадку рішення (у розумінні волевиявлення місцевої ради) 

має набирати чинність після спливу строку, передбаченого ч.4 ст.59 ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в Україні», і за відсутності підпису голови на підставі 

протоколу відповідного пленарного засідання. 

У випадку ж порушення органами місцевого самоврядування матеріально-

правових норм при прийнятті індивідуальних рішень у сфері земельних відносин, 

наприклад, прийняття рішень про передачу у власність земельної ділянки 

виконавчим комітетом, а не відповідною радою на пленарному засіданні [300], 

прийняття місцевою радою рішень щодо передачі у власність фізичним чи 

юридичним особам земельних ділянок комунальної власності, які згідно з ч.4 

ст.83 Земельного кодексу України не можуть передаватися у приватну власність 

[322], прийняття рішень щодо розпорядження землями державної власності [305], 

прийняття рішень щодо передачі у власність чи надання в користування 

земельних ділянок комунальної власності без проведення земельних торгів, коли 

таке проведення є обов’язковим [315], затвердження генеральних планів 

населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій без 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів (ч.2 

ст.21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності») тощо, дані рішення мають 

оцінюватися через призму нікчемності чи оспорюваності. Це означає, що у 

випадку, коли рішення прийнято з грубим порушенням положень законодавства і 

це очевидно, за умови врахування всіх обставини, які його стосуються, таке 

рішення має вважатися нікчемним, тобто таким, що не створює жодних правових 

наслідків з моменту прийняття. Наприклад, у вищезазначеному прикладі про 

прийняття рішення про передачу у приватну власність земельної ділянки 

комунальної власності виконавчим комітетом чи якоюсь постійною комісією 

ради, а не відповідною радою на пленарному засіданні, державний реєстратор не 

повинен реєструвати перехід права власності до визначеної в такому рішенні 

фізичної чи юридичної особи, оскільки таке рішення є очевидно незаконним. У 

випадку ж виникнення сумнівів щодо виду недійсності пропонуємо виходити з 
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презумпції оспорюваності відповідного акту, хоча з метою мінімізації 

непотрібних спорів та забезпечення принципу правової визначеності, на нашу 

думку, критерії віднесення незаконних актів до нікчемних чи оспорюваних 

доцільно закріпити на законодавчому рівні, використавши зарубіжний досвід у 

цій сфері. 

Таким чином, на основі всього вищевикладеного можна зробити висновок, 

що 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. Залежно від 

серйозності порушень такі рішення можуть кваліфікуватися 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 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 до Розділу 3 

 

1. Найбільшу кількість рішень індивідуально-правового характеру 

органи місцевого самоврядування приймають у сфері 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. 

2. Приймаючи рішення у сфері розпорядження земельними ділянками 

комунальної власності органи місцевого самоврядування діють як представники 
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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 ознак публічності, що 

дозволяє говорити про наявність приватно-публічних відносин. 

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

приймаються в межах безоплатної приватизації, є зовнішнім вираженням 

волевиявлення відповідного органу місцевого самоврядування щодо передачі у 

приватну власність певної земельної ділянки, які в поєднанні з клопотанням 

зацікавленої у приватизації особи утворюють двосторонній правочин. І у випадку 

порушення органом місцевого самоврядування законодавчих вимог у процесі 

безоплатної приватизації, залежно від істотності та очевидності порушень, 

кваліфікуватися як нікчемний або визнаватися недійсним в судовому порядку (у 

разі оспорюваності) має саме правочин стосовно приватизації, а не окреме 

рішення ради. 

4. Рішення про надання певної земельної ділянки в оренду, суперфіцій 

чи емфітевзис за своєю природою є зовнішнім вираженням етапу формування 

волевиявлення, оскільки, приймаючи таке рішення, відповідна місцева рада 

доводить до відома потенційного землекористувача свою волю передати 

конкретну земельну ділянку йому в користування. 

5. 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. 

6. Рішення органів місцевого самоврядування про викуп земельної 

ділянки для суспільних потреб можна розглядати лише як етап у процесі 

формування волевиявлення органу місцевого самоврядування викупити земельну 

ділянку для суспільних потреб, що формально виражається через прийняття 
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відповідного рішення. Такі рішення не відповідають ознакам ні адміністративних 

чи розпорядчих актів, ні ознакам оферти. 

7. У сфері землеустрою органи місцевого самоврядування наділяються 

повноваженнями приймати рішення про здійснення певних заходів із 

землеустрою, надавати дозволи на розробку землевпорядної документації, а також 

затверджувати відповідну землевпорядну документацію. 

8. 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.  

9. Незаконними мають вважатися всі рішення органів місцевого 

самоврядування індивідуально-правового характеру, 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), що 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. 
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ВИСНОВКИ 

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.  

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) 
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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 відіграють важливу роль в 

механізмі правового регулювання земельних відносин, а саме: 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 з урахуванням місцевих особливостей, а індивідуально-правові 

акти органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин забезпечують 

індивідуалізовану дію механізму правового регулювання земельних відносин.  

3. 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. 

4. 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 
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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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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, а також рішення про викуп земельних ділянок приватної власності для 

суспільних потреб. 

8. Приймаючи рішення у сфері розпорядження земельними ділянками 

комунальної власності, органи місцевого самоврядування діють як представники 

власника землі – територіальної громади, що обумовлює приватноправовий 
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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, 

що дозволяє говорити про наявність приватно-публічних відносин. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 
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чиїсь права чи інтереси вони не можуть, тому такі рішення оскарженню взагалі не 

підлягають. 

13. 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. 

14. 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 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. 

15. 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 
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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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. З метою удосконалення законодавства запропоновано: 
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- 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; 

- надати повноваження органам місцевого самоврядування приймати 

рішення у сфері планування використання земель та благоустрою територій щодо 

земель, які знаходяться за межами населених пунктів; 

- запровадити повсюдності 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, а не шляхом надання повноважень розпоряджатися землями державної 

власності, що суперечить ч.1 ст.143 Конституції України. 
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