
Місцева влада – 
це влада громади
Що значить, бути власником 
на своїй землі

У вашому селі чи місті шкідливе виробництво отру-
ює воду, у власників незаконно відбирають майно, 
або посадовці зловживають владою? Ви шукаєте 
шляхів вирішення цих проблем, а органи місцевого 
самоврядування лише імітують бурхливу діяльність, 
діють неефективно, чи навіть діють всупереч інтер-
есам громади? Саме час згадати, що саме народ 
України є єдиним джерелом і носієм влади у держа-
ві, а вирішення питань місцевого значення є компе-
тенцією територіальної громади.

Щоб вирішити місцеві проблеми, чи то екологічні, 
чи соціальні, чи економічні – саме місцеві мешканці, 
об’єднуються і створюють загальними зборами те-
риторіальну громаду – власника і господаря. 

Конституцією України визначено, що місцеве само-
врядування є правом територіальної громади – жи-
телів села, чи добровільного об’єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл (селища, міста) самостій-
но вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції та законів України. 

Що може і чим володіє територіальна 
громада?
Територіальні громади села (селища, міста) безпосередньо, або через 
утворені ними органи місцевого самоврядування:

 y управляють майном, що є в комунальній власності; 
 y встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; 
 y забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх 

результатів; 
 y утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, 

організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; 
 y вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до 

їхньої компетенції. 

Територіальні громади можуть створювати комунальні підприємства, 
навчальні заклади, підприємницькі товариства, брати участь в їх діяль-
ності на загальних підставах. 

Фото 1. Село Недайвода на Дніпропетровщині протидіє 
будівництву кар’єру на заповідній території. Додамо 
до цього, що саме тут археологами було виявлено 
наш національний «Стоунхендж», зруйнований горе-
бізнесменами з коридорів влади. В 2013 році було 
створено територіальну громаду, загальні збори якої 
заборонили використовувати свою землю без згоди 
громади. 

Фото 2. На засіданні ініціативноï 
групи територіальноï громади міста 
Львова. Розмова про інструменти 
роботи громад великих міст. 
Найбільша увага – електронному 
урядуванню.
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Так прописано у Конституції, але в дійсності цього 
не відбувається.

Така ситуація склалась тому, що норми Конститу-
ції так і не були належним чином втілені на прак-
тиці. З моменту прийняття Конституції у 1996 році 
і до недавнього часу не було створено жодної 
територіальної громади-власника, яка б корис-
тувалась своїм майном на правах власника. Адже 
власником громада може стати лише у  статусі 
юридичної особи.

Цей орган було підмінено поняттям «делегування 
повноважень», тобто громади не створили своїх 
представницьких органів, а лише обрали пред-
ставників – депутатів. Саме таке положення справ 
негативно відображається на добробуті кожного 
члена громади безпосередньо. 

Хто зараз управляє майном  
територіальних громад?
Після ухвалення Конституції України усе рухоме та 
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, земля, 
водні об’єкти, природні ресурси мали бути переда-
ні територіальним громадам. А держава мала лише 
брати участь у формуванні доходів місцевого само-
врядування, підтримувати його фінансово. 

Проте, починаючи з моменту прийняття, жодна 
обрана Верховна Рада так і не встановила консти-
туційний лад і не виконала вимоги Конституції. 

Наприклад, землями територіальної громади в меж-
ах адміністративно-територіальної одиниці, але «за 
межами населеного пункту», чомусь раптом почали 
розпоряджатися райдержадміністрації, дещо пізні-
ше Держкомзем та Держземагентство. Але ж ніхто ці 
землі у державну власність не передавав. У водних 
об’єктів з’явились своï розпорядники – держвода-
гентства, у лісів – держлісгоспи. Про те, що вони на-
лежать громадам, ніхто і не згадує.

Як створити громаду-власника?
Для того, щоб утворити територіальну грома-
ду, необхідно провести загальні збори жите-
лів села або міста, на яких будуть присутні 50 % 
мешканців + 1 людина. На цих загальних зборах  

До майна територіальних громад 
відноситься усе рухоме та нерухоме 
майно, доходи місцевих бюджетів, 
земля, водні об’єкти, природні ресурси

Фото 3. У 2013 році село Врадіïвка, що на Миколаївщині, 
повстало проти псевдо-правоохоронців, що займались 
розбоєм та зґвалтуваннями, а не захистом громадян. 
Вся Украïна дивилась на розтрощений відділок міліціï. 
Збори громади у Врадіïвці відбулись спонтанно. Громада, 
як власник приміщення, прийняла рішення, що не має 
жодних претензій до членів громади, які вимушено 
пошкодили приміщення Врадіïвського відділку міліції. 
Також громадою було створено Комітет самозахисту. 

Фото 4. Засідання Народноï ради Кам’янка-Бузького 
району Львівськоï області. Радою на підставі рішення 
народного віче створено комісію довіри, що займається 
питаннями люстраціï. На вимогу комісіï усунуто 
керівника ДПІ району, здано на зберігання голові 
райдержадміністраціï майно, номерні знаки, вивіску 
районного ДАІ. Народна рада надає усю можливу 
підтримку учасникам війни на сході Украïни. Деякі ïï 
члени стали добровольцями украïнських батальйонів.
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має бути ухвалено рішення: про створення гро-
мади в статусі юридичноï особи, про затвер-
дження статуту громади, про обрання керів-
них органів громади. Статут громади необхідно 
прийняти, тому що він регламентує статус та 
тип керівних органів територіальної громади,  
визначає процедури використання громадою 
своïх органів та своєï спільноï власності.  

Взаємодія територіальної громади з органом міс-
цевого самоврядування відбувається згідно з Кон-
ституцією України, Європейською хартією про міс-
цеве самоврядування, статутом, іншими актами, 
що не суперечать Конституції України. 

Якщо загальні збори жителів через значну кіль-
кість мешканців, чи з причин віддаленості око-
лиць адміністративно-територіальної одиниці 
провести не вдається, можна скористатися пра-
вом зборів громадських представників. Для цього 
кожний громадський представник повинен склас-
ти протокол із паспортними даними та підписами 
жителів, що делегували йому свій голос для ви-
рішення конкретних питань: створення громади, 
створення органів громади (наприклад, комітету 
громадських представників), затвердження ста-
туту громади, а також будь-якого конкретного 
питання щодо цільового призначення того чи ін-
шого майна громади тощо. Кількість громадських 
представників та кількість делегованих голосів на 
одного представника не регламентуються.

Статут громади не вимагає будь-якого додаткового 
затвердження. 

Про загальні збори
Загальні збори мають право ухвалювати рішення 
з  усіх питань діяльності територіальної громади, 
зокрема, створення територіальноï громади в ста-
тусі юридичноï особи-власника. Рішення загальних 
зборів ухвалюються простою більшістю. Порядок 
скликання та проведення загальних зборів визна-
чається в установчих документах громади.

Такий варіант прямої демократії сьогодні най-
більше поширений у Швейцарії (німецькомовні 
кантони), Новій Англії (США), Болгарії, Боснії, Іспа-
нії (режим «відкритої ради» у невеликих населе-
них пунктах), Естонії (щонайменше 11 населених 
пунктів), Західній Німеччині тощо. Отже, є досить 
багато держав, де поруч із такими інструмента-
ми, як голосування за допомогою урн (Франція), 
електронний референдум (Естонія), пріоритет 
все ж надається загальним зборам. 

Фото. 6. Блокування траси Киïв-Чоп представниками 
громад п’яти районів Львівськоï області. Відбулася піша 
хода з вимогою припинення незаконного використання 
земельних, водних та лісових ресурсів територіальних 
громад області.

Фото 5. Власність громади селища Краковець – стави 
загальною площею 232,22 га надані Краковецькою 
селищною радою народних депутатів у 2000 р. (такі органи 
не існують в Украïні з 1996 року) структурному підрозділу 
(а не юридичній особі) у постійне користування. Крім 
того, згідно з чинним Водним кодексом, заборонити 
громаді використовувати стави для купання, спортивноï 
та любительської риболовлі не може ніхто. Виявивши цей 
факт, громада щонеділі проводить на свïх ставах спільну 
риболовлю. Міліція вже втретє намагалась заблокувати 
доступ громаді до ставків, а ввечері – відібрати зловлену 
рибу. Такі діï призвели до пікетування райвідділу, до 
подачі десятків заяв про злочин на працівників міліціï,  
а також до ще більшої згуртованості громади. Громада 
зрозуміла, що перемогти закон в ïï особі неможливо.
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Замовник: Національний екологічний центр України

Публікацію було підготовано за фінансової підтримки Фонду розвитку демократії 
ООН. Зміст цієї публікацї є винятковою відповідальністю НЕЦУ і за жодних 
обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Фонду розвитку 
демократії ООН.

Розповсюджується безкоштовно

Наклад: 3000 шт. Типографія: ФОП Здоровий Ярослав Анатолійович.

Як територіальній громаді вступити в права 
власності на своє майно? 
Правом власності в Украïні є право особи на річ (майно), яке вона 
здійснює відповідно до закону. Саме власникові належать права 
володіння, користування та розпорядження своїм майном. 

Територіальна громада є власником лісу, землі, рухомого та неру-
хомого майна, природних ресурсів, водних об’єктів. Тому, як влас-
ник, вона може володіти цим своїм правом лише як юридична осо-
ба. Стати юридичною особою-власником громада може рішенням 
загальних зборів.

Практично у будь-якій державі Європейського Союзу територіальні 
громади, такі як обце (Чехія), гміна (Польща), гемайнде (Швейцарія), 
мунісіпіо (Іспанія) – є юридичними особами публічного права. 

Прийшов час жити громадою – бути господарем на своїй землі!
З повним варіантом порадника «Територіальна громада: від віртуальності до ефективного 
власника» можна ознайомитись за адресою: http://terhromady.info/

Контакти мобільної групи
Громадського руху  
«Вільний простір»:
097-2265584
068-3367572
096-5425679
ag.kpl.lviv@gmail.com 
http://pravoprostir.com/

Фото 7. Загальні збори 
територіальної громади села 
Сівка-Войнилівська (Івано-
Франківська область), виходячи 
з міркувань екологіï, заборонили 
будівництво великої свиноферми 
на своїй територï, почали 
вимагати припинення незаконного 
використання кар’єру та пасовищ, 
а у 2014 році заборонили видобуток 
сланцевого газу на своїй землі. 
Такі «норовливі» дії громади 
зустріли шалений опір з боку 
голів сільрад району і депутатів 
місцевих рад. Вони заперечували 
право територіальної громади на 
прийняття самостійних рішень. 
Голова Райдержадміністраціï 
звернувся до прокуратури, яка 
лише переслала статут громади 
у місцеву юстицію. Сьогодні, 
дякуючи активності громади, 
зініційовано круглий стіл за участю 
керівництва Облдержадміністраціï, 
іноземного інвестора та 
представників міжнародних 
фінансових структур. Головним 
питанням для обговорення було: 
усунення порушень законодавства 
та захист прав громад-власників під 
час будівництва та роботи великих 
тваринницьких ферм області. 
Громада, як власник і господар, 
впевнено відстоює свою позицію.


