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Вступ
Як здійснити зміну системи органів вла-

ди, а не просту зміну облич у неефективних 
антинародних органах влади?

Як повернути владу тому, кому вона на-
лежить за Конституцією – народу Украïни?

На нашу думку, єдиний можливий 
шлях  – через реалізацію територіальними 
громадами свого конституційного права 
місцевого самоврядування, яке у них було 
фактично відібрано на користь рад – пред-
ставницьких органів громад, котрі громади 
ніколи, як виявилося, не створювали. Гро-
мади обирали депутатів в орган, до якого 
не мали жодного стосунку. Наслідок такого 
стану справ  – одномоментне перепідпо-
рядкування значноï кількості рад, райвід-
ділів міліціï, інших структур окупаційним 
військам на сході Украïни без адекватних 
конституційних механізмів та самого вияву 
волі громади – власника.

Наш народ упродовж тисячоліть жив гро-
мадою. Описана Іваном Франком Тухоль-
ська громада – літературне відображення 
цієï славноï украïнськоï традиціï.

Сьогодні маємо загрозливу ситуацію, 
коли термін «громада» як жителі, об’єднані 
спільною власністю, підміняється терміном 
«громада» як адміністративно-територіаль-
на одиниця. Різниця, як бачимо, аж надто 
суттєва.

Які ініціативи ми бачимо зі сторони 
украïнського політикуму:

 • укрупнення чи об’єднання громад без 
волі самих громад. У жодному разі рішен-
ня голови ради, власне ради на основі 
консультативних, як правило, не  репре-
зентативних громадських слухань, не 
можуть замінити реалізацію права міс-

цевого самоврядування територіальною 
громадою на загальних зборах чи на 
місцевому референдумі з обов’язковим 
відображенням волі більшості;

 • заміну конституційного права місцевого 
самоврядування територіальних громад 
на право знеособлених з погляду спіль-
ноï власності жителів громад та органів 
місцевого самоврядування, хоч це супе-
речить і волі десятків вже наявних тери-
торіальних громад Украïни – юридичних 
осіб, і українській національній традиціï, 
і європейському праву, згідно з яким гро-
мада є публічною корпорацією (юридич-
ною особою публічного права);

 • усунення власне можливості безпосе-
реднього управління територіальною 
громадою та факту необхідності створен-
ня саме нею свого представницького ор-
гану – ради як юридичноï особи.
Частково такі ініціативи можна пояснити 

відсутністю знань у сфері конституційного 
та цивільного права, європейського досві-
ду місцевого самоврядування. Іноді людина 
просто не знає іноземної мови і змушена до-
віряти неякісному перекладу. 

Саме тому набуває надзвичайної акту-
альності будь-яка практична робота у сфері 
створення громади-власника, роз’яснення 
механізмів ïï функціонування як окремого 
суб’єкта господарювання та власника, ін-
струментів стратегічного планування, нових 
інститутів, що народжуються у середовищі 
громади.

Наші практичні поради – для тих, хто хоче 
бачити Україну державою громад, а кожно-
го громадянина – реальним власником на 
своїй землі.
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Про нас
До громад усі приходять власною доро-

гою. Наша Львівська мобільна група гро-
мадського руху «Вільний простір» у складі 
автора, Романа Олексевича, Назара Олек-
севича, Павла Мариновича, Оксани та Ві-
талія Козлових, Надіï Сало, Маркіяна Гудзя, 
Ярослави Костунь прийшла до розуміння 
необхідності територіальної громади – 
власника через Податковий майдан, близь-
ко десяти Автомайданів вздовж і впоперек 
України у 2011–2013 роках, сотні виїздів на 
допомогу підприємцям та громадським ак-
тивістам як учасників мережі колективного 
самозахисту «Вільного простору». Малий та 
мікробізнес в нашій особі зрозумів, що без 
прозорого та справедливого ринку влас-
ності держава Україна не відбудеться. Без 
такого власника нормального бізнес-сере-

довища в Україні ніколи не було і не буде. 
Сьогодні ми боремося за повернення рин-
ків, землі, лісів та водних об’єктів у  влас-
ність територіальної громади, формування 
реальних бюджетів громад. У  понад 50-ти 
селах та селищах України сьогодні вже пра-
цюють територіальні громади  – власники. 
Нарешті технологічно до цієї роботи сьо-
годні готові і великі міста. 

Автор спробував поєднати власний ви-
кладацький досвід на посаді доцента кафе-
дри міжнародного економічного аналізу та 
фінансів ЛНУ ім. І. Франка та голови Асам-
блеї громадських організацій малого та се-
реднього бізнесу України. Будемо сподіва-
тись, що таке поєднання досвіду виявиться 
корисним для сучасних промоутерів наро-
довладдя в Україні.

Львівщина та Хмельниччина говорять про громади� Дещо 
пізніше ми разом проїхали від Франківщини до Луганщини, 
відвідавши більше двадцяти громад, які потребували нашої 
підтримки�
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1. Коли жителі конкретної 
адміністративно-територіальної 
одиниці готові до створення 
територіальної громади – власника?

Найчастіше – це:
А) наявність серйозної спільної проблеми, 

що підштовхує до соціалізації кожного 
жителя. Найкращий приклад – еколо-
гічно руйнівний видобуток (внаслідок 
використання неприйнятних застарілих 
технологій) титану чи сланцевого газу, 
будівництво та експлуатація величезних 
свиноферм без будь-яких очисних споруд 
або ïх імітація, вседозволеність та систем-
не порушення законодавства місцевою 
міліцією чи органами місцевого самовря-
дування (які насправді, на основі реєстра-
ційних документів, такими не є);

Б) існування мережі колективного самоза-
хисту в середовищі підприємців, ферме-
рів чи інших груп, відносно незалежних 
щодо своїх джерел доходів, чи наявність 
вільних профспілок. Фактично вже існує 
середовище, де є відповідальність усіх за 
кожного і кожного за усіх;

В) існування місцевих лідерів чи місцевих еліт, 
які хочуть змін, чинять дії в напрямі змін 
і  до думки яких місцеві жителі постійно 
прислухаються: директор школи та вчителі, 
директор музею (хороший приклад  – села 
Холодного Яру) та відповідна громадська 
організація просвітницького типу тощо, 

яких можна залучити до спільної роботи. 
У Житомирській області таким лідером став 
офіцер-афганець, на Івано-Франківщині та 
Дніпропетровщині – вчителі, на Запоріжжі, 
Хмельниччині та Львівщині– підприємці, на 
Донеччині – еколог. 

Г) існує молодіжне середовище, що озна-
йомилось на практиці з досвідом прямої 
демократії (можливо навіть «ліквідної де-
мократії») на території Європейського Со-
юзу. Молодь бажає брати участь не лише 
у виборах, а й у процесі ухвалення рішень, 
на основі власного бажання та свого кон-
ституційного права.
Коли жителі території стають територі-

альною громадою – власником фактично?
Коли вони за Конституцією України зрозу-

міють, що їх об’єднує не лише спільне прожи-
вання на конкретній території, але й спільна 
власність, вони відчувають відповідальність 
і чинять відповідні дії: скориставшись своїм 
конституційним правом проводять загальні 
збори громадян та (чи) громадських пред-
ставників і ухвалюють рішення про ство-
рення юридичної особи – власника. Але 
власником потрібно не лише стати, потрібно 
у подальшому чинити зі своїм майном (май-
ном громади) як власник.

2. Навіщо створювати громаду?
Для безпосереднього вирішення питань 

місцевого значення територіальною грома-
дою у випадках, якщо це необхідно, а також 
для сформування власних представницьких 
та виконавчих органів, форматування дер-
жави «знизу доверху» в інтересах та за участі 
територіальних громад.

Відповідно до ст. 140 Конституції України 
визначено, що 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 зна-
чення в межах Конституції та законів України. 

Відповідно до статті 143 Конституції Украї-
ни територіальні громади села, селища, міста 
безпосередньо або через утворені ними 
органи місцевого самоврядування управля-
ють майном, що є в  комунальній власності; 
… встановлюють місцеві податки і збори 



Загальні збори у селі Чайківка Житомирської 
області� Після десятків акцій протесту проти 
екологічно неприйнятного видобутку титану, 
які не вирішували проблеми, а лише відтермі-
новували ïï вирішення, жителі села Чайківка ви-
рішили створити територіальну громаду – кон-
ституційного власника землі, лісу, природних 
ресурсів своєї адміністративно-територіальної 
одиниці� Громада заборонила видобуток титану 
на своїй землі� Сьогодні громада бореться за 
припинення незаконної вирубки лісу�
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відповідно до закону; забезпечують прове-
дення місцевих референдумів та реалізацію 
їх результатів; утворюють, реорганізовують 
та ліквідовують комунальні підприємства, 
організації і установи, а також здійснюють 
контроль за їх діяльністю; вирішують інші пи-
тання місцевого значення, віднесені законом 
до їхньої компетенції.

Відповідно до статті 142 матеріальною і фі-
нансовою основою місцевого самоврядування 
є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 
бюджетів, інші кошти, земля, природні ресур-
си, що є у власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єк-
ти їхньої спільної власності, що перебувають 
в управлінні районних і обласних рад.

Громади, як правило, не створені як влас-
ники і не користуються своїм майном як влас-
ники, що безпосередньо відображається на 
добробуті кожного члена громади. Держава 
бере участь у формуванні доходів бюджетів 
місцевого самоврядування, фінансово під-
тримує місцеве самоврядування (тобто гро-
мади). Витрати органів місцевого самовряду-
вання, що виникли внаслідок рішень органів 
державної влади, компенсуються державою.

А ви знаєте хоч один приклад, коли дер-
жава компенсувала такі витрати? А не ство-
рена як власник – юридична особа громада 
мала можливість проконтролювати викори-
стання цих коштів? 

Як віртуальне утворення може 
чимось управляти чи щось 
створювати ?

Згідно зі статтею №169 Цивільного кодек-
су України територіальні громади … можуть 
створювати юридичні особи публічного 
права (комунальні підприємства, навчальні 
заклади тощо) у випадках та в  порядку, вста-
новлених Конституцією України та законом; 
можуть створювати юридичні особи при-
ватного права (підприємницькі товариства 
тощо), брати участь в їх діяльності на загальних 
підставах, якщо інше не встановлено законом. 

Як можна в Україні брати участь на за-
гальних підставах у господарській діяльності 
з  іншими юридичними особами без статусу 
юридичної особи?

Відповідно до статті 327 Цивільного кодек-
су України: у комунальній власності є майно, 
зокрема грошові кошти, яке належить тери-
торіальній громаді; управління майном, що 
є у комунальній власності, здійснюють безпо-
середньо територіальна громада та утворені 
нею органи місцевого самоврядування.

А чи створювала громада орган місцевого 
самоврядування? Куди члени громади оби-
рають депутатів? Наприклад, в  Івано-Фран-
ківську існує дві різні юридичні особи – міські 
ради і дві різні юридичні особи – міськвикон-
коми, які використовувалися у різні періоди 
часу з різною метою. Утворені вони відповід-
но без участі громади – власника.  А хто є за-
сновником усіх юридичних осіб – сільських 
рад на території України? Сільські голови – 
фізичні особи, які зареєстрували ці юридич-
ні особи на свій особистий паспорт. То хто 
створив органи місцевого самоврядування? 
Не громада, а в кращому випадку сільський 
голова. В гіршому – міськвиконком створив 
міську раду, а міська рада – міськвиконком 
(так, наприклад, у Сєверодонецьку).



Загальні збори територіальної громади села 
Сівка–Войнилівська� «Норовливу» громаду 
було вирішено покарати загальним осудом 
сільських голів району та депутатів місцевих 
рад на відкритій сесії сільської ради� Голова 
райдержадміністрації виголосив палку про-
мову про те, що це сільська рада лише може 
делегувати частину своїх повноважень терито-
ріальній громаді, а не навпаки� Показові збори 
відбувались у робочий час, тому коли сільські 
голови освистували голову тергромади Марію 
Антонів, захищати ïï не було кому� Через 
тиждень громада на своїх зборах заборонила 
видобуток сланцевого газу на своїй території� 
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Як віртуальне утворення може 
чимось володіти ?

Після ухвалення Конституції України згід-
но з  статтею 142 усе рухоме та нерухоме 
майно, доходи місцевих бюджетів, земля, 
природні ресурси мали бути передані тери-
торіальним громадам. А держава мала бра-
ти участь у формуванні доходів місцевого 
самоврядування, фінансово підтримува-
ти місцеве самоврядування. Аналогічно 
за Земельним кодексом і Лісовим кодексом 
громада мала стати власником комунально-
го майна, лісів і землі.

Проте, починаючи з 1996 року, жодна 
обрана Верховна Рада та жодна партія і не 
збиралася встановити конституційний лад та 
виконати вимоги Конституції.

Що ж відбулося наприклад із землями те-
риторіальної громади в межах адміністратив-
но-територіальної одиниці, але «за межами 

населеного пункту»? Ними раптом почали 
розпоряджатися згідно з прикінцевими по-
ложеннями Земельного кодексу райдержад-
міністрації. А який стосунок мають до майна 
територіальних громад, що володіють, корис-
туються та розпоряджаються своїм майном 
на власний розсуд згідно з Цивільним кодек-
сом Украïни, суб’єкти господарювання згідно 
з проведеною реєстрацією райдержадміні-
страції? Насправді, жодного ...

Чому територіальна громада 
може набути статусу юридичної 
особи? Чому це необхідно?

«Введення в правовий обіг територіальної 
громади як суб’єкта права потребує наділен-
ня її такими рисами, які б дали можливість 
громаді вступати в конкретні правовідноси-
ни як активній, дієвій особі, носія суб’єктив-
них прав та обов’язків. Такі риси в сукупності 
становлять правосуб’єкт ність територіаль-
ної громади» (Наталя Альошина).

Правоздатність визначається як аб-
страктна здатність суб’єкта права мати юри-
дичні права і нести юридичні обов’язки. 
В  Україні зокрема визначається першочер-
гове право з боку територіальної громади як 
головного суб’єкта місцевого самоврядуван-
ня. Дієздатністю називають визнану нор-
мами об’єктивного права здатність суб’єкта 
самостійно, своїми свідомими діями здійс-
нювати юридичні права і обов’язки. Терито-
ріальна громада – первинний колективний 
суб’єкт місцевого самоврядування, що має 
право і реалізує здатність на самодіяльність 
шляхом реалізації наданої компетенції щодо 
самостійного вирішення питань місцевого 
значення на підставі власної матеріально-фі-
нансової бази, на самоорганізацію за до-
помогою форм безпосередньої і представ-
ницької демократії та на саморегулювання 
шляхом прийняття локальних норматив-
но-правових актів у  межах Конституції і  за-
конів України. Деліктоздатність  – це здат-
ність суб’єкта права нести відповідальність 
за свої протиправні вчинки. Відповідальність 
територіальної громади за ступінь реалізації 
власних інтересів не обмежується неспри-
ятливими наслідками у  вигляді низького 
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Загальні збори у Глярусі (Швейцарія)� 
Швейцарський досвід було також запозичено 
багатьма містами та селищами США� 

рівня соціальних благ. Юридичне значення 
в цьому випадку те полягає в тому, що те-
риторіальна громада у разі ухвалення не-
обміркованих рішень, невмілої чи пасивної 
поведінки, неефективного використання на-
даних коштів позбавлена права вимагати від 
держави забезпечення соціальними благами 
та послугами. 

Згідно зі статтею 80 Цивільного кодексу 
України юридична особа наділяється цивіль-
ною право- і дієздатністю, може бути позива-
чем та відповідачем у суді. 

Згідно зі статтею 81 юридична особа може 
бути створена шляхом об’єднання осіб та 
(або) майна.

Як бачимо, усіма цими необхідними риса-
ми територіальна громада володіє, але ско-
ристатися своїми правами може лише в ста-
тусі створеної юридичної особи.

Ще одне пояснення, чому 
територіальна громада має 
набути статусу юридичної особи

Згідно зі статтею 316 ЦК України правом 
власності є право особи на річ (майно), яке 
вона здійснює відповідно до закону. Від-
повідно до статті 317 власникові належать 
права володіння, користування та розпоря-
дження своїм майном. Згідно зі ст. 2, ч. 2 учас-
ником цивільних правовідносин є територі-
альна громада. 

Згідно зі ст. 327 ЦК України територіальна 
громада є власником комунального майна. 
Відповідно до статті 142 Конституціï Украï-
ни територіальна громада є власником лісу, 
землі, рухомого та нерухомого майна, при-
родних ресурсів, водних об’єктів. Тому як 
власник вона може володіти цим своїм пра-
вом лише як юридична особа.

Практично у будь-якій державі Європей-
ського Союзу територіальні громади (обце 
(Чехія), гміна (Польща), гемайнде (Швейца-
рія), мунісіпіо (Іспанія) тощо) є юридичними 
особами публічного права. 

Роль загальних зборів
Загальні збори мають право ухвалювати 

рішення з усіх питань діяльності територі-
альної громади.

Рішення загальних зборів ухвалюються 
простою більшістю. 

Порядок скликання та проведення за-
гальних зборів визначається в установчих 
документах громади.

Переважно у Статуті (малій конституції 
громади) прописується, що члени громади 
у  кількості не менше 5–10 % мають право 
вимагати скликання загальних зборів. Також 
збори можуть скликатися регулярно у  ви-
значені наперед дати або на вимогу уповно-
важених органів громади.

Такий варіант прямої демократії сьогод-
ні найбільше поширений у Швейцарії (ні-
мецькомовні кантони), Новій Англії (США), 
Болгарії, Боснії, Іспанії (режим «відкритої 
ради» у невеликих населених пунктах), 
Естонії (11  населених пунктів), Західній Ні-
меччині тощо. Отже, є досить багато дер-
жав, де поруч із такими інструментами, як 
голосування за допомогою урн (Франція), 
електронний референдум (Естонія), пріо-
ритет все ж надається загальним зборам. 
У  Швейцарії наприклад, необхідна кіль-
кість присутніх на зборах не регламенту-
ється. Якщо ти не взяв участь у зборах, але 
був відповідним чином повідомлений про 
ïх проведення, це означає, що питання для 
тебе не є важливим і ти делегував своє пра-
во присутнім.
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Загальні збори територіальної громади 
селища Добротвір відмінили державний акт 
на землю, наданий без рішення власника – 
громади на земельні ділянки, на яких розта-
шована Добротвірська ТЕС� Якщо повністю 
сплачувати згідно з чинним законодавством 
усі належні кошти громаді, бюджет громади 
мав би зрости приблизно на 11 млн� грн�  
Зараз це кілька сотень тисяч грн� на рік� 

3. Як створити громаду?
Варіант А� Якщо можливим є проведен-

ня загальних зборів жителів села/міста у 
кількості 50 % + 1, на цих загальних збо-
рах має бути ухвалено рішення: про ство-
рення громади, про затвердження статуту 
громади, про обрання керівних органів 
громади. Статус та тип керівних органів 
регламентується малою конституцією гро-
мади – статутом. Взаємодія з органом міс-
цевого самоврядування відбувається згід-
но з Конституцією України, Європейською 
хартією про місцеве самоврядування, ста-
тутом, іншими актами, що не суперечать 
Конституції України. 

Варіант Б� Якщо загальні збори жителів 
через значну кількість жителів чи з  при-
чин віддаленості околиць адміністратив-
но-територіальної одиниці провести не 
вдається, можна скористатися правом 
зборів громадських представників. Кожен 
громадський представник має підписний 
лист із паспортними даними та підписами 
жителів, що делегували йому свій голос 
для вирішення конкретних питань: ство-
рення громади, обрання керівних органів 

громади та затвердження статуту громади 
(можливо, конкретного питання щодо ці-
льового призначення того чи іншого май-
на громади тощо).

Щодо інших питань громадський пред-
ставник повинен поновлювати свої повно-
важення.

З іншого боку, обраний Комітет гро-
мадських представників як виконавчий 
орган громади може мати делеговані пов-
новаження відповідно до статуту. 

Члени Комітету обираються на за-
гальних зборах громади�

Комітет громадських представників те-
риторіальної громади – це члени громади 
села або інші особи, які добровільно і на 
безоплатній основі виявили бажання пра-
цювати на благо громади, жертвувати на 
суспільні потреби свій час, розум і працю 
та обрані на загальних зборах громади 
більшістю голосів. Очолює комітет громад-
ських представників територіальної гро-
мади голова територіальної громади або 
інша обрана особа. 

Чи можна створювати громаду 
із залученням депутатського 
корпусу наявного (хоч і 
нелегітимного) органу  
місцевого самоврядування? 

Депутати є такими ж можливими гро-
мадськими представниками, як і будь-
який інший член громади. Якщо депутати 
зберуть підписні листи з делегованими 
повноваженнями, вони навіть можуть ви-
конати функцію зборів громадських пред-
ставників зі створення територіальної 
громади і така можливість передбачена 
Законом про місцеве самоврядування. 
У  Комітет громадських представників до-
речно у такій ситуації намагатися залучити 
і громадян, що не належать до депутат-
ського корпусу. На превеликий жаль, жод-
ного такого випадку в Україні не сталося. 
Водночас, поодинокі представники депу-
татського корпусу досить часто ставали 
лідерами громади.
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Чи може сільський голова чи 
мер міста бути союзником 
громадських активістів у створенні 
територіальної громади?

Так. Територіальна громада та її пов-
новаження є найкращим аргументом для 

мера (сільського голови), що захищає ін-
тереси громади. Якщо голова чи мер бажа-
ють будь-якою ціною уникнути контролю 
своїх рішень, вони очевидно будуть про-
тидіяти створенню громади. На Львівщині 
один з сільських голів так відверто і заявив: 
«Навіщо мені пастух над головою?!»

4. Хто може бути головою 
територіальної громади?

Головою територіальної громади може 
бути будь-який громадянин України, обра-
ний загальними зборами територіальної 
громади. Голова громади має право обира-
ти собі заступника та секретаря, зокрема із 

членів комітету громадських представників 
на його засіданні. У разі необхідності Комі-
тет громадських представників може залу-
чати до роботи експертів потрібної спеціа-
лізації чи фаху.

5. Майно територіальної громади
Територіальній громаді села належить 

право власності на рухоме і нерухоме майно, 
доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, 
природні ресурси, підприємства, установи та 
організації, житловий фонд, нежитлові примі-
щення, заклади культури, освіти, спорту, охо-
рони здоров’я, науки, соціального обслугову-
вання та інше майно і майнові права, рухомі 
та нерухомі об’єкти, що є у власності терито-
ріальної громади, а також об’єкти їхньої спіль-
ної власності, що перебувають в  управлінні 
районних і обласних рад. 

Важливо зазначити необхідність спеціаль-
них доручень, згідно з якими від імені тери-
торіальних громад можуть діяти органи міс-

цевого самоврядування та органи державної 
влади (ст. 173 Цивільного кодексу України).

Згідно зі ст. 172 Цивільного кодексу ком-
петенція органу місцевого самоврядування 
має бути встановлена законом, тоді як втру-
чання держави у діяльність територіальних 
громад щодо вирішення питань місцевого 
значення заборонена Конституцією.

Наприклад, об’єкти права комунальної 
власності не можуть бути вилучені у тери-
торіальної громади і передані іншим суб’єк-
там права власності без згоди безпосеред-
ньо територіальної громади (ст. 21 – Закону 
про місцеве самоврядування, ст.60 п. 1,2 – 
Закону про місцеве самоврядування).

6. Господарська діяльність 
територіальної громади 

Територіальні громади діють у цивільних 
відносинах на рівних правах з іншими учас-
никами цих відносин.

Господарським кодексом заборонено ве-
дення господарської діяльності органами 
місцевого самоврядування та органами дер-
жавної влади. Щодо територіальних громад 
таких обмежень немає.

Територіальна громада укладає угоди 
з підприємствами, фізичними та юридични-
ми особами, котрим може здавати в оренду 
комунальне майно, що знаходиться у влас-
ності територіальної громади; отримувати 
благодійну допомогу та залучати її для вирі-
шення проектів в інтересах територіальної 
громади.
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Бюджет громади 
Мізерність бюджетів місцевого рівня, 

стан доріг, комунального майна наштовхує 
на думку, що підстави для цього є систем-
ними та виникли, очевидно, не сьогодні. 
Особливо цікавим є це питання у розрізі ін-
тересів власне територіальних громад – пу-
блічних корпорацій, створених безпосеред-
ньо зборами жителів чи їх представників. 
Виявилось, що в  законодавстві написано 
одне, а дії та сучасні практики від нього над-
звичайно далекі. 

Згідно з бюджетним кодексом України 
(стаття 2) бюджет – це план формування та 
використання фінансових ресурсів органа-
ми державної влади та органами місцевого 
самоврядування. З іншого боку, у цій самій 
статті читаємо, що бюджети місцевого са-
моврядування – це бюджети територіаль-
них громад та їх об’єднань. Тобто, як ба-
чимо, той, хто є власником бюджету, не має 
безпосереднього впливу на його формуван-
ня та використання, а лише чинить цей вплив 
через «свої» представницькі органи – органи 
місцевого самоврядування.

Дещо далі у ст. 2, ч. 1, п. 16 читаємо про 
гарантований територіальною громадою 
борг як загальну суму боргових зобов’я-
зань суб’єктів господарювання – резиден-
тів України щодо повернення отриманих та 
непогашених сум, виконання яких забезпе-
чено місцевими гарантіями. Тобто територі-
альна громада виступає як боржник, а отже, 
володіє деліктоздатністю – несе відпові-
дальність за свої вчинки. Цікавим є такий 
момент: власні надходження бюджетних 
установ передбачають кошти від реалізації 
продукції чи майна, тобто власності тери-
торіальних громад, які, водночас, надають 
гарантії і є боржниками, але які, як виявля-
ється, не беруть участь у формуванні та ви-
користанні цього бюджету!

Є ще один термін, а саме місцеві бюдже-
ти  – бюджет АР Крим, обласні, районні та 
бюджети місцевого самоврядування. Взага-
лі не зрозуміло, що таке районні та обласні 
бюджети. Бо вище ми прочитали у визна-
ченні бюджетів місцевого самоврядування, 
що вони містять бюджети об’єднань терито-

ріальних громад. З цього випливає, що ра-
йони та області не є об’єднаннями територі-
альних громад, а тому згідно з Конституцією 
України взагалі нічим володіти не можуть! 
Далі у статті 5 зазначено, що зведений бю-
джет району містить показники районного 
бюджету, бюджетів міст районного значен-
ня, селищних та сільських бюджетів району. 
Отож, є визначені кодексом «бюджети міс-
цевого самоврядування», «місцеві бюдже-
ти», а зведений бюджет району містить якісь 
неідентифіковані сільські, селищні та міські 
бюджети. 

Тому отримуємо цікаву ситуацію, що бю-
джет територіальної громади, іншими слова-
ми, бюджет місцевого самоврядування у зве-
дений бюджет району не входить, у зведений 
бюджет міста з районним поділом не входить 
і існує самостійно.

Більше того, згідно з ст. 7, ч. 1, п. 3 місцеві 
бюджети є самостійними. 

Таким чином, згідно зі ст. 7, ч. 1, п. 9 бю-
джетна система України будується на засадах 
справедливого і неупередженого розподі-
лу суспільного багатства між громадянами 
і територіальними громадами. Про жодні 
районні, обласні бюджети, сільські, міські та 
селищні тут не йдеться взагалі. 

І сплачувати будь-які кошти у якісь неза-
конні бюджети, що не входять в бюджетну 
систему України, громадянин не зобов’яза-
ний, оскільки не зобов’язаний виконувати 
нічого, що не передбачено законом і Кон-
ституцією.

Можливо, є певні делеговані повноважен-
ня державі територіальними громадами, на 
виконання яких на рівень територіальних 
громад повертається частина державних ко-
штів. Тоді відповідно можуть теоретично ви-
никати якісь умовно зазначені вище сільські, 
селищні та міські бюджети. Але до бюджетів 
територіальних громад вони не мають жод-
ного стосунку.

Далі у статті 9 читаємо, що неподаткови-
ми надходженнями до бюджетів є доходи від 
власності та підприємницької діяльності. 

У ст. 13 «Складові частини бюджету» чита-
ємо про господарську діяльність бюджетних 
установ, основну та додаткову господарську 
діяльність. 
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Тобто, як? Ми бачимо, що органи дер-
жавної влади чи органи місцевого само-
врядування можуть займатися підприєм-
ницькою діяльністю? Згідно зі ст. 43, ч. 4 
Господарського кодексу України здійснення 
підприємницької діяльності забороняється 
органам державної влади та органам місце-
вого самоврядування. Ви скажете, що вони 
здійснюють цю діяльність не безпосеред-
ньо, а через комунальні підприємства? Але 
не можуть вони сьогодні створювати ко-
мунальні підприємства. Оскільки, це тери-
торіальні громади можуть створювати ко-
мунальні підприємства, навчальні заклади, 
підприємницькі товариства, брати участь 
в діяльності останніх на загальних підставах 
згідно зі ст 169 Цивільного кодексу України. 
А в органів місцевого самоврядування є 
лише функція управління майном (згідно зі 
ст. 143 Конституції) і то тоді, коли вони такі 
повноваження отримають. Їх територіаль-
на громада має спочатку створити. І не на 
виборах, а як засновник юридичної особи – 
органу місцевого самоврядування.

У Господарському кодексі також зазначе-
но у ст. 56, що суб’єкт господарювання може 
бути утворений за рішенням власника або 
уповноваженого ним органу. У ст. 78 підтвер-
джено, що орган, до сфери управління якого 
входить комунальне підприємство, є пред-
ставником власника – відповідної територі-
альної громади. А де цей власник?

Залишається дуже активно шукати орган 
місцевого самоврядування, який створений 
територіальною громадою як засновник, 
а  не фізичною особою, виконкомом чи гру-
пою фізичних осіб.

У ст. 10, ч. 3 Бюджетного кодексу читаємо, 
що Державна казначейська служба України 
складає та веде єдиний реєстр розпоряд-
ників бюджетних коштів та одержувачів бю-
джетних коштів. Наведена вище аргумента-
ція наводить на думку, що в цьому разі, на 
основі вимог закону, йдеться лише про кош-
ти державного бюджету України.

Де взялися без участі власника бюджету ці 
розпорядники і одержувачі?

Наприклад, Івано-Франківська міська 
рада та виконком Івано-Франківськоï міської 
ради серед одержувачів бюджетних коштів 

у період 2004–2007 років у єдиному реєстрі 
зареєстровані не були.

Справді, за Конституцією України держава 
бере участь у формуванні доходів бюджетів 
місцевого самоврядування, фінансово під-
тримує місцеве самоврядування. Витрати 
органів місцевого самоврядування, що ви-
никли внаслідок рішень органів державної 
влади, компенсуються державою.

У ст. 13, ч. 9 зазначено, що відкриття по-
забюджетних рахунків для розміщення бю-
джетних коштів, включно з власними над-
ходженнями бюджетних установ, органами 
місцевого самоврядування забороняється. 
Це логічно, якщо йдеться про кошти дер-
жавного бюджету, що відповідно надходять 
на рівень села чи міста. Але у відповідно до 
статті 327 Цивільного кодексу у комунальній 
власності є майно, зокрема грошові кошти, 
які належать територіальній громаді, тому 
саме територіальна громада, на відміну від 
органу місцевого самоврядування, може 
вільно вибрати розміщення рахунку для сво-
їх власних коштів.

У ст. 16, ч. 3 право на здійснення місцевих 
запозичень належить територіальній грома-
ді міста в особі міської ради. Водночас, у ч. 6 
цієї самої статті боргові зобов’язання зви-
чайно ж виникають саме у територіальних 
громад. Все правильно, за винятком того, 
що цей самий представницький орган мала 
б ця територіальна громада створити і якщо 
зобов’язання щодо кредиту виходять за межі 
періоду діяльності створеного органу міс-
цевого самоврядування, така територіальна 
громада мала б ухвалювати рішення безпо-
середньо (наприклад, шляхом референдуму 
чи на загальних зборах, як у швейцарських 
німецькомовних кантонах), брати на себе 
таке кредитне зобов’язання чи ні. В іншому 
разі маємо дуже хороший прецедент у Пів-
нічній Європі, коли на референдумі зобов’я-
зання неуповноваженого органу громада 
просто зробила нечинними. 

Аналогічно у ст. 17 йдеться про відповід-
ні гарантії міської ради для забезпечення 
боргових зобов’язань суб’єктів господа-
рювання – резидентів України знову ж без 
участі територіальної громади. Водночас 
надзвичайно цікава ч. 6 цієї статті: у разі 
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ухвалення рішення про надання кредиту 
(позики) територіальною громадою ( якої 
поки що у більшості випадків просто не-
має) суб’єкту господарювання, у віданні 
якої є майно комунальної власності, питан-
ня щодо необхідності, розміру та виду май-
нового забезпечення вирішує відповідна 
міська рада. Якщо ж виникає прострочена 
заборгованість за позикою, згідно з ч. 8 цієї 
ж статті до територіальної громади перехо-
дять права кредитора. 

А тепер найцікавіше. Якщо за рішенням 
суду територіальній громаді міста відмов-
лено у  стягненні заборгованості за креди-
тами (позиками), залученими територіаль-
ною громадою, органи податкової служби 
оскаржують це рішення у встановленому 
законом порядку. Але ж територіальна гро-
мада не залучала і не надавала цих коштів! 
Це робила відповідна міська рада. І  аргу-
ментів вона відповідно ніяких стосовно до 
такого боржника по закінченню депутат-
ської каденції – свого «не свого» органу міс-
цевого самоврядування, засновником якого 
вона не виступає, не має!

А як це «залагодити» простіше? Згідно 
з  ч.  14 забороняється списання заборгова-
ності суб’єктів господарювання перед тери-
торіальною громадою, крім заборгованості 
суб’єктів господарювання, визнаних у  вста-
новленому порядку банкрутами. Схема про-
сто чудова. Ось вам і пояснення, чому у на-
шій державі так багато банкрутів. А логічної 
та обґрунтованоï методики передбачення 
доведення до банкрутства чи банкрутства 
в  Україні просто немає. У ст. 18 тим часом 
знову читаємо про гарантований територі-
альною громадою міста борг. Чи не забагато, 
як для плечей територіальної громади!?

«Законотворець» постарався ще більше: 
у  статті 19 гарант усіх мислимих і немисли-
мих боргових зобов’язань територіальна 
громада вилетів навіть з учасників бюджет-
ного процесу. Оскільки там є лише органи, 
установи та посадові особи.

Додамо лише, що за ст. 21 прогноз міс-
цевого бюджету (на «диво» термін вжито 
правильно) містить прогнозні показники 
місцевого бюджету, а також гарантований 
територіальною громадою борг. До речі, за 

ст. 22, ч. 2, п. 3 розпорядником місцевих бю-
джетів (знову термін вжито правильно) є міс-
цеві державні адміністрації, виконавчі органи 
та апарати місцевих рад, структурні підрозді-
ли місцевих державних адміністрацій тощо. 
Оскільки конституційним правом місцевого 
самоврядування володіє саме територіальна 
громада, втручання держави у питання місце-
вого самоврядування не допускається, розу-
міємо, що в цьому разі знову ж йдеться хіба 
що про кошти державного бюджету, надані 
для підтримки конкретних загальнодержав-
них програм місцевим бюджетам. 

Тому, коли ми доходимо до ст. 63 Бюджет-
ного кодексу щодо складу доходів бюджетів 
місцевого самоврядування: 25 чи 50 % по-
датку на доходи фізичних осіб, плату за деякі 
ліцензії та сертифікати, плату за державну 
реєстрацію та реєстраційний збір тощо, ви-
никає закономірний висновок. Територіаль-
ні громади  – власники бюджету на сьогодні 
не створені. Відповідно своїм бюджетом не 
володіють і не розпоряджаються. Таких бю-
джетів на загал просто немає. Кошти гро-
мадян в  районний та обласний бюджети 
потрапляють незаконно, оскільки бюджетна 
система  – це розподіл коштів саме між гро-
мадами та громадянами. 

Згідно зі ст. 88 до видатків, що здійснюють-
ся з бюджетів міст, селищ, сіл (не зрозуміло, 
що це таке. Про це йшлося вище) належать 
видатки на органи місцевого самоврядуван-
ня, освіту, дошкільну освіту, загальну середню 
освіту, палаци і будинки культури. Зрозуміло, 
що до цих бюджетів бюцджети місцевого 
самоврядування – бюджети територіальних 
громад не мають жодного стосунку. 

Тому на сьогодні територіальні громади 
після свого створення як юридичної особи 
(як це є в Польщі, Чехії та інших державах ЄС) 
формують бюджет місцевого самоврядуван-
ня і розпоряджаються цими коштами само-
стійно або через створений ними орган міс-
цевого самоврядування. Громади ухвалять 
рішення, чи потрібно їм об’єднувати частину 
своїх коштів на рівні району чи області, чи ні. 
Є відповідно і можливість для таких громад 
розвивати бізнес на своїй території, не підпа-
даючи під дію громіздкого та неефективного 
Податкового кодексу. 
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Після створення територіальної громади 
села Недайвода на Дніпропетровщині 
в село звезли майже всю районну міліцію� 
Побували у кожному дворі� Проти голови 
територіальної громади було порушено 
кримінальне провадження за фактом 
самовільного захоплення владних 
повноважень� Дісталося і простому 
селянину, що посмів на зборах запитати, на 
яких умовах орендується став громади� На 
щастя слідчий теж вмів читати вітчизняне 
законодавство, а тому кримінальне 
провадження за відсутністю складу 
злочину закрив� Проте коли в село прибули 
автомобілі Автомайдану, спілкуватися 
з громадськими активістами залишили лише 
сільського голову�

7. Ухвалення та реєстрація статуту 
територіальної громади

Додаткового затвердження після ухва-
лення загальними зборами статут громади 
не вимагає. Ухвалення статуту є правом 
громади згідно зі ст. 140, 143 Конституціï 
Украïни, ст. 3 Європейськоï хартіï місцево-
го самоврядування. Водночас, для початку 
господарської діяльності вже тепер в умо-
вах серйозного спротиву та нерозуміння зі 
сторони як частини бізнесу, так і працівни-
ків державних установ реєстрація статуту 
є можливою як безпосередньо за заявою 
голови територіальної громади, так і піс-
ля затвердження сільською, селищною чи 
міською радою на основі чинного законо-
давства.

Згідно з постановою Кабінету міністрів 
від 27 липня 1998 року №1150 «Про за-
твердження Положення про державну ре-
єстрацію статутів територіальних громад» 
та з  відповідним Положенням реєстрація 
статутів територіальних громад сіл, селищ, 
міст здійснюється районними, міськра-
йонними (у разі утворення) управліннями 
юстиції за заявою встановленого зразка. 
Водночас, нагадаємо, що згідно з вимога-
ми Цивільного кодексу щодо юридичних 
осіб приватного права юридична особа 
підлягає реєстрації у порядку, встановле-
ному законом.

На цей момент затверджені сільськими 
радами статути територіальних громад, 
ухвалені на загальних зборах, сіл Чайків-
ка та Пилиповичі Житомирської області, 
кількох сіл у Хмельницькій та Рівненській 
областях. Неправомірно відмовлено в за-
твердженні статуту територіальній грома-
ді села Руда Прибужанівською сільською 
радою. У селах Івано-Франківщини депута-
ти зазвичай вважають за краще утримати-
ся, але не затвердити статут. Без «дозволу» 
депутатів переважно по Украïні статути не 
реєструють. Водночас, не затвердження 
статуту не є перешкодою у реалізації тери-
торіальною громадою свого конституцій-
ного права на місцеве самоврядування. 

Одразу з моменту голосування більші-
стю на зборах про створення територіаль-
ної громади як юридичноï особи публічно-
го права територіальна громада набуває 
усіх своїх прав.

Зазначимо, що реєстрація юридичних 
осіб  – територіальних громад як громад-
ських організацій, з видом діяльності дер-
жавне управління чи прибирання сміття 
тощо (таких «громад» в Україні зареєстро-
вано кілька десятків) без участі самої гро-
мади є порушенням конституційного права 
громади на місцеве самоврядування.
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8. Чи може членом громади бути 
житель, що не включений у списки 
виборців на конкретній території?

Так, якщо він доведе, що є жителем на 
конкретній території чи володіє нерухомі-

стю. Ці питання варто додатково розкрити 
у статуті.

9. Кому належить ліс та земельні ділянки 
за межами населеного пункту?

Згідно зі ст. 142 Конституції України мате-
ріальною і фінансовою основою місцевого 
самоврядування є рухоме і нерухоме майно, 
доходи місцевих бюджетів, інші кошти, зем-
ля, природні ресурси, що є у власності тери-
торіальних громад …

Згідно зі статтею 80 Земельного кодексу 
України територіальні громади реалізують 
своє право власності на землю безпосеред-
ньо або через органи місцевого самовряду-
вання. Відповідно до статті 9 Лісового кодек-
су України право комунальної власності на 
ліси територіальні громади реалізують без-
посередньо або через утворені ними органи 
місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 327 Цивільного 
кодексу у комунальній власності є майно, 
у зокрема грошові кошти, які належать те-
риторіальній громаді; управління майном, 

що є у комунальній власності, здійснюють 
безпосередньо територіальна громада та 
утворені нею органи місцевого самовря-
дування.

Згідно зі ст. 117 Земельного кодексу Укра-
їни передання земельних ділянок із кому-
нальної власності у державну здійснюється 
за рішенням відповідних органів місцевого 
самоврядування. 

Чи були такі рішення у вашому конкрет-
ному випадку ? Таких рішень не було. Це все 
власність громади.

Чи існували створені територіальними 
громадами органи місцевого самоврядуван-
ня, що б могли здійснити за спеціальним до-
рученням таке передання майна у державну 
власність? Існують лише юридичні особи 
приватного права із засновниками – фізич-
ними особами.

10. Чи можна повернути незаконно 
вилучені землі у власність громади?

Так, згідно зі ст. 152, ч. 3 Земельного кодек-
су після створення громади: захист прав гро-
мадян та юридичних осіб на земельні ділян-
ки здійснюється шляхом відновлення стану 
земельної ділянки, який існував до пору-
шення прав, і запобігання вчиненню дій, що 
порушують права або створюють небезпеку 
порушення прав, а  також через визнання 
недійсними рішень органів державної влади 
або органів місцевого самоврядування.

Згідно зі ст. 154 органи виконавчої вла-
ди та органи місцевого самоврядування 
без рішення суду не мають права втруча-
тися у здійснення власником повноважень 
щодо володіння, користування і розпоря-
дження власником належною йому земель-
ною ділянкою. 

А власником землі і лісу є територіальна 
громада згідно з Конституцією України.
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11. Органи місцевого самоврядування 
наділені правом лише управляти 
майном, а не чинити як власник 

Саме такою є вимога ст. 143 Конституціï 
Украïни.

А тепер подивіться на Польщу: чому там 
не  з’явилися олігархи і міста мають пристой-
ний європейський вигляд? Там комунальну 
власність здають тільки в оренду. На перші 
п’ять років просто здають за один злотий на 
місяць, поки орендар не зробить ремонт вико-
ристовуваного об’єкту. І лише потім, коли орен-
дар налагодить бізнес, він починає сплачувати 
встановлену і обговорену орендну плату. 

Сьогодні будь-які неприйнятні для себе 
рішення гміна (територіальна громада) зі 
сторони голови (президента) чи ради зу-
пиняє шляхом проведення місцевого ре-
ферендуму. Процедура є прийнятною та 
прозорою.

З іншого боку, випадки нехтування інтер-
есами громади чи інтересами малих населе-
них пунктів є у Польщі настільки ж часті, як 
і в Україні.

12. Історична довідка.  
Судочинство у громаді

Найвищим керівним органом громади 
була копа, копний сход або віче. Перші дві 
назви більше вживалися на сході України, 
третя  – у  Карпатах та Прикарпатті. Коли 
в  громаді існувало звичайне мирне життя 
без особливих подій на зразок загострення 
відносин із поміщиком, стихійного лиха, по-
жежі, то сход, віче переважно збирали для 
розв’язання чергових проблем громади або 
виборів нових функціонерів. Іноді віче три-
вало декілька днів і ставало місцем форму-
вання громадської думки, обміну досвідом, 
особистих ділових і дружніх знайомств. Віче 
розглядало такі питання: вибори «посадо-
вих» осіб, розподіл і перерозподіл земель-
них ділянок між членами громади (господар-
ськими дворами), визначення земельних 
ділянок, що мали залишатися у власності 
громади для спільного загального користу-
вання, надання окремих ділянок поміщику, 
іншим громадянам чи приватним особам, 
питання про оренду, визначення земель 
під відповідні сівозміни, розподіл або пере-
дання іншим користувачам тих ділянок, які 
з різних причин виявилися без господарів. 
Окрему групу становили питання, пов’язані 
з фінансовими справами. 

Важливою функцією сільської громади 
вважалася турбота про дотримання всіма її 
членами норм звичаєвого права. За цим сте-
жили так звані копні та волосні суди, у Кар-
патах і на Прикарпатті – зборові суди. Дрібні 
звичаєво-правові чи кримінальні порушен-
ня розглядалися присяжними, соцькими 
або десяцькими.

Відомі давні прислів’я: «Громада — ве-
ликий чоловік», «Громада більший чоловік, 
ніж пан», «Громада плюне – війт потоне», 
але правдивим стало й прислів’я: «Як хло-
пи до пана йдуть, то всі ся хвалять, а як від 
пана – то мовчать». Повітовий староста, ми-
ровий посередник дедалі частіше диктува-
ли свою волю селянській громаді, руйнува-
ли її традиції, звичаї.

Джерело: http://www.ebk.net.ua/Book/
history/makarchuk_eu/part15/1502.htm

Яскраві приклади поточної роботи 
громади

А� Територіальна громада села Чайківки 
є однією з перших територіальних громад  – 
власників в Украïні. Виникла, насамперед, 
з  метою захисту від екологічно неприйнят-
ного видобутку титану, внаслідок якого певні 

http://www.ebk.net.ua/Book/history/makarchuk_eu/part15/1502.htm
http://www.ebk.net.ua/Book/history/makarchuk_eu/part15/1502.htm
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Збори громади у Врадіïвці� Відбулися спон-
танно� Питання створення громади було по-
ставлено на пропозицію активістів «Вільного 
простору»� Громада прийняла рішення, що 
не має жодних претензій до членів грома-
ди, що вимушено пошкодили приміщення 
Врадіïвського відділку міліції� Також грома-
дою було створено комітет самозахисту� На 
жаль, відсутність розуміння інструментів 
громади виявилась у подальшому� У громаді 
не існувало активу, що адекватно б викорис-
товував інструменти громади-власника для 
вирішення інших питань�

регіони Полісся на час створення громади 
вже перетворились на фактичну пустелю. До 
створення громади чайківці вже встигли кіль-
ка разів перекрити шосе, блокували роботу 
своïх псевдо-представницьких органів. Але 
ці кроки не дали результату. Після створення 
громади, ïï територію усілякі горе-бізнесмени 
просто почали уникати. Серед найуспішніших 
кроків громади – проведення спільної толоки 
«усім миром» та встановлення, вперше за час 
незалежності, сміттєвих урн у селі,  будівниц-
тво загорожі кладовища, зарибнення ставка, 
через дружню сільську раду здача в оренду 
на 5 та 15 років, відповідно, ще двох ставів (на 
жаль, статут громади не було зареєстровано 
без жодних пояснень), будівництво сільсько-
го пляжу, придбання зернозбиральноï техні-
ки. Зараз громада бореться за припинення 
незаконноï вирубки лісу у районі.

Б� Заборона екологічно небезпечного ви-
добутку руди на своїй території (Гуляйполе). 
Особливого колориту Гуляйпільській громаді 

надає ïï славна історія. Адже саме громада, 
а  не чиновницька братія, спромоглася від-
новити хату, де народився Нестор Махно, та 
поставити йому два пам’ятники. Тому не див-
но, що на збори громади прийшло близько 
70 % жителів під переважно чорними (мах-
новськими), свободівськими та червоними 
прапорами. Якщо б відбулося будівництво 
кар’єру, гуляйпільці б залишилися без води, 
а сусідній заповідник було б просто знищено. 
Обласна рада швидко зреагувала і відмінила 
своє погодження на небезпечний проект.

В� Заборона будівництва теплоелектро-
станціï із спалюванням радіоактивноï де-
ревини з Чорнобильської зони (Іванків). 
Не  зважаючи на рішення загальних зборів 
про заборону фактично неприйнятного для 
жителів Іванкова чи навіть Києва будівництва, 
воно продовжувалося. Більше того, нещодав-
но суддя прийняв рішення на користь забу-
довника, згідно з яким «виконання рішення 
територіальноï громади не має нічого спіль-
ного з Конституцією, оскільки порушує пра-
во приватноï власності». Ось тільки йдеться 
про право власності на земельну ділянку, яку 
у громади незаконно вилучили, та про право 
власності на об’єкт, який несе пряму загрозу 
здоров’ю членів громади. А це вже завідомо 
неправомірне рішення, що є кримінальним 
злочином. Боротьба громади триває. Наразі 
йдеться про відміну усіх неприйнятних для 
громади рішень селищноï ради з цього питан-
ня. Громада прийняла рішення. Селищна рада 
зобов’язана виконувати.

Г� Випуск інформаційного бюлетеня, іні-
ціювання постійних звітів сільського голо-
ви. Такі будні першоï територіальноï грома-
ди-власника у селі Руда на Кам’янеччині. Не 
маючи зареєстрованого статуту, громада 
фактично проводить господарську діяль-
ність. Статут не зареєстровано, оскільки гро-
маду фактично визнали усі, включно з міс-
цевою прокуратурою та судом, за винятком 
сільського голови, для якого громада, «як 
суддя на найстрашнішому суді». Львівська 
юстиція не бачить іншоï реєстраціï статуту, 
як з дозволу депутатів. Такі особливості тепе-
рішньоï галицькоï «демократіï». Десятки заяв 
про злочин, зупинка вирубки лісу, незакон-
ного скиду сміття, незаконно використаних 



Рішення про створення громади у статусі 
юридичної особи – власника ухвалено� Село 
Деліïве у боротьбі з незаконною забудовою 
та екологічним знищенням своєї землі�
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грошей за оренду непереоформлених паïв, 
незаконно використовуваних та викопаних 
водних об’єктів, опротестування встанов-
лення порядку вивозу сміття без участі самоï 
громади... Якому місцевому поміщику сподо-
бається такий контролер? Громада сьогодні 
активно працює як в Народній раді району 
(представницькому органі територіальних 
громад), так і в районній комісії довіри, що 
займається люстрацією. Зокрема, члени ко-
місіï полюбляють сидіти на засіданнях судів 
у рідному районі.

Е� Відміна державного акту на землю від-
булася на загальних зборах територіальноï 
громади Добротвора. Загалом перед компа-
нією ДТЕК було жорстко поставлено питання: 
ви платите в повному обсязі належні кошти 
громаді (порядку 11 млн. грн. в рік), або ми 
будемо шукати собі іншого розпорядника 
нашого майна. Поки розмову не завершено. 

Є� Відновлення законності у діях місцевої 
міліції (Врадіївка). Після створення громади 
було прийняте рішення про те, що грома-
да  – власник пошкодженого майна не має 
жодних претензій до жителів Врадіïвки, що 
вони в умовах смертельноï загрози зі сторо-
ни перевертнів у погонах були вимушені під 
час акціï спротиву пошкодити будівлю від-
ділку міліціï – майно територіальноï громади. 
Ця система захисту повністю спрацювала. На 
жаль, створення громади відбулося спонтан-
но і жителі Врадіïвки не були готові до вико-
ристання інструментів безпосередньоï демо-
кратіï для вирішення інших питань.

Ж� Припинення незаконного викори-
стання землі громади (Сівка-Войнилівська, 
Мошківці, Деліïве). На Івано-Франківщині 
створення громад донедавна було пов’язане 
переважно із захистом від негативних впли-
вів на оточуюче середовище надвеликих 
свиноферм. Після заборони такого будів-
ництва у Сівці-Войнилівській на зборах гро-
мади (а до цього активістами громади було 
програно суд, не взято до уваги результатів 
місцевого референдуму), інвестор вважав за 
доцільне підписати мирову угоду і піти з те-
риторіï села. Рішення громади Деліïва відбу-
лося вже в умовах працюючоï свиноферми. 
Комітетом громадських представників вияв-
лено близько десяти порушень законодав-

ства цим будівництвом, підробку документів 
(затерті білилами підписи, сфальшований 
протокол громадських слухань, незаконне 
водопостачання, різна кількість сторінок 
угоди в сторін-підписантів, тощо). Під час 
Майдану слідчий закриває провадження. 
Громада Деліïва готується до суду і має пра-
во, в разі чого в рамках чинного законо-
давства, самостійно усунути незаконний та 
екологічно шкідливий об’єкт. Зараз головою 
облдержадміністраціï зініційований круглий 
стіл. Громада очікує і на підтримку від міжна-
родних інституцій.

Зараз означені громади захищають своï 
пасовища, які останні 10 років намагаються 
у них видурити, за посередництвом, як мініс-
терських структур, так і районноï ради та рай-
держадміністраціï.

Нажаль, проти громад воюють усі: нез-
розуміло чиï органи місцевого самовряду-
вання, райдержадміністраціï, районні ради, 
обласні ради, міністерські чиновники. Іноді 
серед цієï строкатоï публіки з’являються ви-
нятки. Після Майдану таких винятків стало 
більше. Єдиним стійким і вірним союзником 
територіальних громад в Украïні залишають-
ся Конституція і Закон. Щоправда, Конститу-
ція надто муляє око теперішнім урядовцям, 
що дуже хочуть перетворити ïï в набір прав 
і можливостей для депутатів усіх рівнів.
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Збори ініціативної групи у Львові� Такі 
самі групи сьогодні працюють в Івано-
Франківську, Косові, Винниках, у деяких 
районах Києва� 

З� У Львові теж розпочата робота зі ство-
рення територіальної громади як публічної 
корпорації. Такі самі групи є у  Києві, Терно-
полі, Івано-Франківську, Дрогобичі, Винни-
ках, Нетішині. 

Планується поєднання фізичного спілку-
вання громадського представника з серед-
овищем осіб, які делегують йому голос на 
одні збори для вирішення лише позначених 
у протоколі зустрічі питань, з роботою в рам-
ках електронної платформи, де працювати-
муть комісіï, комітети, йтиме обговорення 
поставлених питань до голосування, а також 
відбуватиметься саме голосування громад-
ських представників протягом визначеного 
періоду часу. Кілька громадських організацій 
взяли на себе роль двигуна такого процесу. 
Необхідно досягнути участі у процесі біль-

шості львів’ян. Інакше це не громада, а всьо-
го лиш об’єднання громадських активістів. 
Ліна Костенко стверджує: «лідери потрібні 
ледарям». Ініціатори прагнуть об’єднати 
лідерів. Вже близько двадцяти львів’ян ого-
лосили про свою згоду бути громадськими 
представниками. А на збори ініціативної гру-
пи приходить трохи більше ста осіб. Для та-
кої громади, як львівська – це лише перший 
крок. Але навіть сьогодні переважно в моло-
ді, яка збирається на збори, є бачення малоï 
конституціï – статуту, є розуміння і знання 
в  усіх сферах життя міста, залучені з євро-
пейського досвіду, з  тисячолітніх традицій 
українства. Є повноваження, які територіаль-
на громада делегуватиме представницькому 
органу. Але ïх треба делегувати спеціальним 
дорученням. І такий представницький орган 
ще треба створити. Не може існувати юри-
дична особа «міська рада» із засновником 
в особі міськвиконкому чи взагалі без засно-
вника. Не існує питань місцевого значення, 
які громада не контролюватиме. Не існує по-
рушень прав та інтересів громади, які грома-
да не зможе зупинити. 

Чи може орган місцевого 
самоврядування передати права 
власності на комунальне майно 
райдержадміністрації?

Згідно зі ст. 26, ч. 31 до виключної ком-
петенції сільських рад належить ухвалення 
рішень про передання іншим органам окре-
мих повноважень щодо управління майном 
(а не прав власності), яке належить до кому-
нальної власності відповідної територіаль-
ної громади, визначення меж цих повнова-
жень та умов їх здійснення.

13. Громадські комітети
У Положенні «Про збори громадян за 

місцем проживання» від 1993 р. учасника-
ми зборів є жителі. Правомочні збори за 
участю більше половини жителів. До компе-
тенції зборів належить розгляд будь -яких 
питань, що належать до місцевого самовря-
дування, зокрема обрання громадських ко-
мітетів і рад самоврядування, затвердження 

статутів. Згідно зі ст. 8 збори може скликати 
громадський комітет. У випадках, коли про-
ведення зборів пов’язане з організаційни-
ми труднощами, можуть скликатися збори 
представників. Рішення до відома грома-
дян доводиться не пізніше, як за 7 днів. За 
результатами зборів складають протокол, 
який підписують голова та секретар зборів. 
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До протоколу зборів додають матеріали ре-
єстрації, а також рішення про делегування 
представників. 

Також право формувати необхідні адміні-
стративні структури гарантоване громаді Євро-
пейською хартією місцевого самоврядування.

14. Іноземний досвід. 
Польща

Територія Польщі загалом поділена на 
2479 гмін, 1576 – сільські, 597 – змішаного 
типу, 306 – міські. Органом, що створює нові 
гміни, є Рада Міністрів. Раніше достатніми 
були громадські слухання та думка ради гмі-
ни, за потреби – рад повітів та воєводств. Від 
16 червня 2013 р. (підписання відповідного 
закону президентом) ініціативою створен-
ня, об’єднання, поділу і ліквідації володіють 
мешканці через референдум. Результати ре-
ферендуму є підставою для розпорядження 
Ради Міністрів. Якщо податкові доходи на 
одного мешканця нижчі від найнижчих, чи 
гміна менша від найменшої, на основі кіль-
кості мешканців, референдум не буде про-
ведено. Але до проведення виборів пред-
ставницькі функції виконує уповноважений, 
визначений Президентом Ради Міністрів. 
Зміни чинні з 14 липня м. р.

На основі польського досвіду доречно 
у  Статуті міста передбачити різні рівні та 
технології вирішення питань на місцевому 
референдумі. Згідно з польським досвідом 
10 % – ініціатива, 30 % – обов’язкова явка. 

Який він – польський досвід?
Міністерські чиновники по усіх ЗМІ пере-

конують украïнців у досконалості польськоï 
моделі самоврядування …  Давайте роз-
беремося, чи треба нам повторювати чужі 
помилки, чи можливо варто одразу шукати 
свій власний шлях?!

Так, згідно з Конституцією Польщі, сукуп-
ність жителів основного територіального 
поділу складає згідно з законом самокеро-
вану громаду. Належну ïй суттєву частину 
суспільних завдань самоуправління виконує 
від власного імені і під власну відповідаль-
ність. Дуже добре. Приблизно така ж норма 
міститься у статті 140 Конституціï Украïни..., 
що не виконується.

Стаття 2, п. 2 Закону Польщі про самоуправ-
ління громад (гмін) встановлює для громади ста-
тус юридичноï особи, а отже власника. В Украïні 
статус юридичноï особи публічного права для 
громади встановлює Конституція Украïни (як 
власника) та Цивільний кодекс (як суб’єкта пу-
блічного права). І це не виконується ....

Згідно зі статтею 5 цього ж закону, гміна 
може створювати солтества, дільниці і інші 
одиниці... дещо далі у законі вже говориться, 
що ïх створює рада гміни. Схожу ситуацію ми 
бачимо з украïнськими органами самооргані-
заціï населення. Переважно читаємо, що саме 
у солтистві сільські збори є повноправним 
органом. Водночас, створення, об’єднання 
чи усунення допоміжних одиниць окреслює 
статут гміни. Але його знову ж (як записано 
і в украïнському законі про місцеве самовря-
дування) затверджує рада гміни. 

Що ж лишається громаді? Участь у вибо-
рах та місцевий референдум ....

Так. 10 % жителів гміни можуть зініціюва-
ти референдум. Якщо у ньому взяло участь 
більше 30%, він приймає більшістю зобов’я-
зуюче рішення.

Гміна Новосольна. Зібрано більше 500  під-
писів (вдвічі більше, ніж потрібно). Жителі 
протестують проти будівництва свиноферми. 
Жителі входять в приміщення, де проходить 
засідання ради гміни. Мають законне право 
взяти участь у засіданні. В протокол сесіï жоден 
виступ не вноситься. Усім виступам незаконно 
надається неофіційний характер. Після цього 
голова ради випроводжає громадськість, офі-
ційно відкриває засідання і  ... рада дає дору-
чення війту, почати роботу з підготовки доку-
ментів цього інвестиційного проекту. 

Війт, як правило, в критичних ситуаціях 
прикривається «поганим» секретарем. Війт 
відмовляється захищати в суді інтереси гро-
мади від імені громади. А хто ж тоді в суді це 
має робити?! 
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Питання одного з захисників інтересів гро-
мади до війта: спільнота видає дозвіл на цю 
інвестицію чи ви? 

4 червня 2014 року голова ради так і не по-
ставила на голосування ухвалу про проведен-
ня референдуму. Радним, як пояснювалося, 
просто не сподобались питання референдуму. 
Зазначимо, що відповідна комісія призначила 
референдум на 6 вересня, визнавши два пи-
тання референдуму повністю конституційни-
ми. Війт так і не вніс обіцяного представникам 
громадськості проекту ухвали про заборону 
будівництва великих свинарень на територіï 
гміни. Більше того, раніше будівництво сви-
ноферми пов’язувалось з необхідністю фінан-
сування нагальних потреб громади у розмірі 
9-12 мільйонів злотих. Раптом виявилося, що 
на ці потреби потрібно лише 2 мільйони. Вам 
це щось нагадує?

То що ми хочемо запозичити? Маріонет-
кову раду? Маємо. Хитруна війта чи місько-
го голову, який для потреб громади «хоче 
зекономити кошти за референдум»? Маємо. 
Постійні порушення законодавства мером та 
радою? Маємо. Відсутність можливостей для 
безпосередньоï участі громадянина у проце-
сі прийняття рішення? Маємо. Втрату можли-
востей реального самоуправління в малих 
громадах, взамін отримання безправних 
солтиств (солецтв)? Планується через органи 
самоорганізаціï населення.

Кажуть, що набагато краща побудова бю-
джетноï системи.... але ж у Швейцаріï краща. 
Де бюджетом керує громада, а не депутати!

Швеція
У Швеції з 1997 року діє закон «Про ре-

ферендум у комунах», згідно із Законом про 
місцеве самоуправління відбувається чітке 
розмежування повноважень між комунами 
і ландстігами. Губернатори Швеції мають лише 
обмежений контроль за законністю діяльно-
сті місцевого самоуправління в сфері вико-
ристання коштів, що надходять з державного 
бюджету, контроль за діяльністю міліції, вони 
є радниками з питань оборони та представля-
ють загальнодержавні інтереси. 

Інститут права меншості: третина ради 
уповноважених кунти (органу місцевого са-

моврядування) може відкласти рішення біль-
шості або відправити його на референдум. Діє 
квазісудова процедура: кожен член грома-
ди – кунти може опротестувати рішення, якщо 
воно, на його думку, порушує його права. 

Фінляндія
У Фінляндії губернаторів взагалі немає. Фіни 

не обирають глав адміністрацій. Муніципальне 
управління очолює професійний муніципаль-
ний менеджер. Немає аналогу районів. 

Земля громади
Всупереч Конституції України покупцем 

української землі вже у цьому році могли ста-
ти Земельний банк, територіальні громади 
в особі органів місцевого самоврядування 
(фактично суб’єктів господарювання), дер-
жава в особі органів виконавчої влади (фак-
тично суб’єктів господарювання). У більшості 
країн ЄС купити сільськогосподарську землю 
для перепродажу фактично неможливо. Ви-
магається професійна підготовка покупця до 
фермерства, наявність засобів виробництва 
та конкретного капіталу, обов’язок прожи-
вання (у Данії письмовий обов’язок, що про-
працює не менше 8 років). В Австралії фермер 
гарантує збереження рівня родючості. У США 
у 13 штатах земля надається лише фізичним 
особам, що планують організувати фермер-
ське господарство. Фіна можуть позбавити 
землі, якщо він нічого не тямить в сільському 
господарстві, не підвищує кваліфікацію, недо-
статньо добре утримує господарство та сім’ю. 
Приватний землевласник отримує дозвіл на 
створення поселення на своїй землі, якщо це 
відповідає суспільним інтересам. У Фінляндії 
85 % ферм мають до 50 га. В Канаді 98 % ферм – 
сімейні. У Швеції 110 тис. ферм. із середньою 
площею 40 га. В Ісландії відсутня можливість 
придбання у повну власність земельної ділян-
ки, на котрій розміщений об’єкт нерухомості. 
Можна лише взяти в  оренду. В Швеції право 
власності на нерухомість не може бути пере-
дано у спадок. Земельний кодекс Швеції: не-
рухомість – це земельна ділянка, а будівлі на 
ній вважаються належністю земельної ділян-
ки. У Фінляндії переважне право придбання 
земельної ділянки має громада.
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Підсумки
Вирішити проблеми вітчизняної економіки, 

зокрема зовнішніх екстерналій (впливів) еко-
логічно неприйнятних виробництв без розв’я-
зання проблеми створення конституційного 
власника ресурсів – територіальної громади та 
дотримання ïï прав – неможливо. 

Територіальна громада є гарантом за-
кріплення прав власності та їх формалізо-
ваного перерозподілу в разі потреби.

Як показує досвід, створити громаду – 
власника ззовні неможливо. Без власної 
активності, без фактичної громади жодні 
найсприятливіші законодавчі ініціативи не 
дадуть жодного довготривалого резуль-
тату, що міг би відобразитися в добробуті 
учасників громади.

Вважаємо необхідним усунути пору-
шення Конституції та іншого чинного зако-
нодавства у сфері функціонування терито-
ріальних громад:

 • не реєстрація статуту громади, ухвале-
ного громадою безпосередньо. На сьо-
годні органи юстиції незаконно вимага-
ють проходження цієї процедури через 

раду депутатів, хоч навіть у випадку 
юридичних осіб приватного права такі 
умови мають бути встановлені законом. 
Єдиним таким законом в Україні сьогод-
ні є Європейська хартія місцевого само-
врядування,

 • створення перешкод інституційного ха-
рактеру щодо ведення господарської 
діяльності громадою, яка вирішила ско-
ристатися цим своїм конституційним 
правом безпосередньо,

 • діяльність таких органів місцевого са-
моврядування, які зареєстровані з по-
рушенням чинного законодавства Укра-
їни, тобто не створені територіальною 
громадою-засновником і не мають спе-
ціального доручення щодо делегування 
ïм повноважень

 • ведення господарської діяльності 
не  лише органами місцевого самовря-
дування, райдержадміністраціями, обл-
держадміністраціями, але й міністер-
ствами.
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