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Реалізація Концепції передбачена до 2020 року, а джерелом "'"''а"' .. 
вання є_кош~и Державного бюджету України, проте абсолютно DllJІLv•··· 
економІчнии розрахунок витрат на реалізацію запропонованих ->а•~vLІІ ІІІІ 

Все вище н~вед_ене, н_а нашу думку, дозволяє зробити 
про те, що реалІзацІЯ под~бн_их_ концепцій зовсім може зруйнувати 
родаохоронну сферу на РІВНІ дІяльності держави. 
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ро урсш, у то~ числ~ на МІсцевому рівні: Закон України від 16.10.201 2 
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и краши щодо податкової реформи: Закон України No 71-VIII І 

2
208.1152.20-..lr.47p.8/ Верховна Рада України // Відомості Верховної р~ Україн: 
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ІМеНІ Ярослава Мудрого 

ГЕНЕЗА ЮРИСДИКЦІЇ МІСЦЕВИХ РАД 
У ГАЛУЗІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Я~ відомо, суча~не регулювання земельних відносин на місцевам 
та репопальному рІвнях забезпечується діяльністю органів місцево~ 
240 

•омоврядування, які взаємодіють з місцевими органами державної влади. 

ІІравовий статус цих органів у конституційному механізмі державного 

регулювання земельних відносин складний. Будучи представницьким 

нституційним органом місцевої влади із власною компетенцією, вони 

rrідно із законом можуть наділятися делегованими повноваженнями 

1 1ержавної виконавчої влади. Водночас за Конституцією України, ці ор

r·ани виступають суб'єктом здійснення прав власника на землю від імен і 

Українського народу. 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних 

ІІідносин закріплені різними нормативними правовими актами. При ви

'lІІGченні компетенції органів місцевого самоврядування, які об 'єктивно 

повинні бути юридично компетентні, найчастіше використовуються 

уміжні поняття, які необхідно не тільки розмежувати, але і змістов

по визначити. Це, наприклад: «nредмети відання», «компетенція», 

«nовноваження», «nитання місцевого значення». Дефініція «nредмети 

відання» виступає як базовим, так і об'єднує всі інші поняття, а отже, 

можна говорити, що воно виступає по відношенню до інших перерахо

ваних вище термінів, як загальне до частки. 

За радянських часів компетенція місцевих органів державної влади 

і державного управління в галузі регулювання земельних відносин (об

ласних, районних, міських, селищних та сільських рад) була визначена 

нормами глави 2 Земельного кодексу УРСР (1970 р.). Названі ради та 
їх виконавчі комітети мали здійснювати право управління, тобто право 

безпосереднього відання землями, і право розпорядження ними в межах 

підвідомчої території. Реалізація управлінської функції безпосередньо 

Пов'язувалась з веденням обліку земель, реєстрацією землекористувань, 

плануванням використання земель, веденням землеустрою, здійсненням 

контролю за використанням земель, вирішенням земельних спорів та 

ін . Окрім того названі органи здійснювали в межах підвідомчої тери

торії і розпорядницькі функції щодо земель: визначали цільове призна

чення земель, надавали землю в користування та припиняли право 

користування нею. 

Зберігаючи правонаступність , К УР Р (1990 р.) залишив міс
цеві ради у складі органів , які ),і й 111 1 ть державне управління 

у галузі використання і охор ни 'І м ' J ІІ , . К мпете нція кожної з міс

цевих рад визначена цим К І \ ' І · о м ' ІtІ т ' І и т рі альною ознакою, 
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тобто вони реалізували свої повноваження як у межах, так і за м 
жами населених пунктів. Іншими словами ці повноваження у сф 
земельних відносин діяли на всій території ради як адміністративн 
територіальної одиниці. 

Окремо, ст. 5 ЗК УРСР (1990 р.) передбачала, що розпоряджаю 
ся землею ради, які в межах своєї компетенції надають земельні д 
лянки у володіння або користування та вилучають їх. Наявність та 
го припису фактично звужувала компетенцію цих органів, оскільк 
як відомо, розпорядницькі дії можуть здійснюватися і в інших ви 
падках. Так, згідно зі ст. 4 Земельного кодексу УРСР (1990 р.) відн 
сення земель до категорій, зазначених у ст. З цього Кодексу, провади 
лось відповідно до їх цільового призначення. Переведення з одні 
категорії до іншої здійснюється у разі зміни цільового призначенн 
цих земель. Віднесення земель до відповідних категорій і переведен• 
ня їх з однієї категорії до іншої, провадилося органами, які прийма ют 
рішення про надання цих земель у володіння або користування. Фор. 
мування ж, наприклад, земель запасу як окремої категорії теж здіІІ · 

111 валося за рішенням рад, які в цих випадках ні надавали, ні ви· 
JІучали відповідних земельних ділянок. 

смельний кодекс України в редакції від ІЗ березня І992 р. фак
ти •Іно nродублював положення попереднього кодексу, визначаючи 
компетенцію місцевих рад у галузі регулювання земельних відносин . 
Його особливість полягала в тому, що згідно зі ст. 5 повноваження 
щодо передачі, надання та вилучення земельних діляноk місцеві ради 
могли передавати відповідно органам державної виконавчої влади або 
виконавчим органам місцевого самоврядування. Як і в попередніх 
кодексах в ЗК України (І992 р.) компетенція місцевих рад у галузі 
регулювання земельних відносин була «прив' язаню> до території від
повідної ради. Саме в межах території сільської, селищної, районної, 
обласної ради конкретна рада мала здійснювати повноваження, ви
значені законом, на всій території ради як адміністративно-територі
альної одиниці. 

Наведений підхід був змінений чинним ЗК України. Повноваження 
місцевих рад визначені приписами глави 2 ЗК України окремо від повно
важень органів державної виконавчої влади, передбачених главою З 
ЗК України. 
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ЗК Ук аїни встановлено, що до про-у Перехідних положеннях д_о р 1. територіальними грома-
емель МІЖ державою ведення розмежування з о·І· власності) право розпоряджен-

ої та комунальп .. дами (земель держави . . uснюють органи державн01 
лених пункпв здш ня землею за межами насе . І·льськІ· селищні, міські ради. 

них пункпв - с ' . влади, а у межах населе о ег лятивна діяльність оргаюв 
Такий підхід законодавця означає: щ р у вІ"дносин може здійсню

у галузІ земельних місцевого самоврядування . .. Верховна Рада України 
ериторшльноІ громади. . .. ватнея лише в межах т ... к <<територія відповІДНОІ . · акої категорн, я . фактично ВІДмовилась ВІД т . розвитку таких тернторІ й за 

бмеЖИВШИ МОЖЛИВІСТЬ ... радИ>> тим самим о . Обмеження юрисдикщІ. · икористання земш. рахунок надходжень ВІД в о розпорядження землями . . врядування стосови оргаюв мІсцевого само . ф зменшувало матеріальну 
х пунктІВ актично тільки в межах паселени . ало однією з передумов для . рядування що 1 ст основу мІсцевого само~ ... ' ф рмування місцевого само-

проведення децентрашзацн влади та ре о 

врядування.. міс евого самоврядування та територ_і-
Концепщєю реформування ц женням Кабінету МіністрІВ . ··· схвалено розпоряд альної оргаюзацн влади, б що реформування має 

. 4 2014 N.оЗЗЗ-р перед ачено, України вІД ОІ.О · Р· - ., . льних відносин шляхом: 
· і в сферІ земе ' здійснюватися, в тому чис~І ф" неових та організаційних умов 

матерІальних, ша І) створення належи~ ганамн місцевого самоврядування влас
для забезпечення здшснення ор ння повноважень у систе

нь· 2) розмежува них і делегованих повноваже ' органів виконавчої влади на 
мі органів місцевого самоврядування ~а о устрою за принципом 

. . · ративно-територшльног .. різних рІВнях адМІюст між органами виконавчо! 
. . З) ежування повноважень . . .. субсидшрносп; розм на засадах децентралІзацн . ого самоврядування влади та органами мІ ецев алізації влади полягає в переда-

влади та ін. Сутність реформи з децентр . - органам місцевого само
чі низки повноважень від державних оргаюв . 

. . зі земельних вІДносин. 

врі:;::~=ц~~:::і: ~~с~=го самоврядн:::~:::л~:=~і :::а:~~:~~ 
ЬНИХ ВІДНОСИН За ЧИН . .. го регулювання земел . . мотво чої координаційної, дозвшьноІ, 

ством передбачає реалІзащю ~ор . "йр ' станньому випадку йдеться 
реєстраційної та розпорядчо~ функщ . ель які перебувають у кому
про розпорядчі дії передо~сІм що~о см 

нальній власності територшльних І ром fЩ. 
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