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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 гро-
мад на право знеособлених з погляду 
спільноï власності жителів громад та ор-
ганів місцевого самоврядування, хоч це 
суперечить і волі десятків вже наявних 
територіальних громад Украïни – юри-
дичних осіб, і українській національній 
традиціï, і  європейському праву, згідно 
з яким громада є публічною корпорацією 
(юридичною 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 
активістам як учасників мережі колектив-
ного самозахисту «Вільного простору». 
Малий та мікробізнес в нашій особі зро-
зумів, що без прозорого та справедливого 
ринку власності держава Україна не від-
будеться. Без такого власника нормально-

го бізнес-середовища в  Україні ніколи не 
було і не буде. Сьогодні ми боремося за 
повернення ринків, землі, лісів та водних 
об’єктів у  власність територіальної грома-
ди, формування реальних бюджетів гро-
мад. У  понад 50-ти селах та селищах Укра-
їни сьогодні вже працюють територіальні 
громади – власники. Нарешті технологічно 
до цієї роботи сьогодні 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 Асамб-
леї 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 – екологіч-
но руйнівний видобуток (внаслідок ви-
користання 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 при-
слухаються: 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 Укра-
їни територіальні громади села, селища, міс-
та безпосередньо або через утворені ними 
органи місцевого самоврядування управля-
ють майном, що є в  комунальній власності; 
… встановлюють місцеві податки і збори від-



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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повідно до закону; забезпечують проведен-
ня місцевих референдумів та реалізацію їх 
результатів; утворюють, реорганізовують та 
ліквідовують комунальні підприємства, орга-
нізації і установи, а також здійснюють контр-
оль за їх діяльністю; вирішують інші питання 
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’єкти 
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 викорис-
тання 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 обира-
ють депутатів? Наприклад, в  Івано-Франків-
ську 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 відпо-
відно без участі громади – власника. А хто є 
засновником усіх юридичних осіб – сільських 
рад на території України? Сільські голови – 
фізичні особи, які зареєстрували ці юридичні 
особи на свій особистий паспорт. То хто ство-
рив органи місцевого самоврядування? Не 
громада, а в кращому випадку сільський голо-
ва. В гіршому – міськвиконком створив міську 
раду, а міська рада – міськвиконком (так, на-
приклад, 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 територі-
альної громади як суб’єкта права потребує 
наділення її такими рисами, які б дали мож-
ливість громаді вступати в конкретні пра-
вовідносини як активній, дієвій особі, носія 
суб’єктивних прав та обов’язків. Такі риси 
в  сукупності становлять правосуб’єкт ність 
територіальної 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 самовря-
дування. Дієздатністю називають визна-
ну нормами об’єктивного права здатність 
суб’єкта самостійно, своїми свідомими дія-
ми здійснювати юридичні права і обов’язки. 
Територіальна громада – первинний ко-
лективний суб’єкт місцевого самовряду-
вання, що має право і реалізує здатність на 
самодіяльність шляхом реалізації наданої 
компетенції щодо самостійного вирішен-
ня питань місцевого значення на підставі 
власної матеріально-фінансової бази, на 
самоорганізацію за допомогою форм безпо-
середньої і представницької демократії та 
на саморегулювання шляхом прийняття ло-
кальних нормативно-правових актів у меж-
ах Конституції і  законів України. Деліктоз-
датність – це здатність суб’єкта права нести 
відповідальність за свої протиправні вчин-
ки. Відповідальність територіальної грома-
ди за ступінь реалізації власних інтересів не 
обмежується несприятливими наслідками 
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Загальні збори у Глярусі (Швейцарія)� 
Швейцарський досвід було також запозичено 
багатьма містами та селищами США� 

у  вигляді низького рівня соціальних благ. 
Юридичне значення в цьому випадку поля-
гає в тому, що територіальна громада у разі 
ухвалення необміркованих рішень, невмі-
лої чи пасивної поведінки, неефективного 
використання наданих 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 Украïни 
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 загаль-
них зборів визначається в установчих доку-
ментах 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 роз-
ташована 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 прове-

дення 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 по-
вноваження 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 повно-
важення 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, об-
раний 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 терито-
ріальної громади і передані іншим суб’єктам 
права власності без згоди безпосередньо 
територіальної громади (ст. 21 – Закону про 
місцеве самоврядування, ст.60 п. 1,2 – Зако-
ну про місцеве самоврядування).

6. Бюджет 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.

Мізерність бюджетів місцевого рівня, 
стан доріг та комунального майна наштов-
хують на думку, що підстави для цього є сис-
темними та виникли, очевидно, не сьогодні. 
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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 орга-
нами державної влади та органами місце-
вого самоврядування. З іншого боку, у цій 
самій статті читаємо, що бюджети місце-
вого самоврядування – це бюджети те-
риторіальних громад та їх об’єднань. 
Тобто, як бачимо, той, хто є власником бю-
джету, не має безпосереднього впливу на 
його формування та використання, а лише 
чинить цей вплив через «свої» представ-
ницькі органи – органи місцевого само-
врядування.

Дещо далі у ст. 2, ч. 1, п. 16 читаємо про 
гарантований територіальною громадою 
борг як загальну суму боргових зобов’язань 
суб’єктів господарювання – резидентів 
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. Вза-
галі не зрозуміло, що таке районні та облас-
ні бюджети. Бо вище ми прочитали у визна-
ченні бюджетів місцевого самоврядування, 
що вони містять бюджети об’єднань тери-
торіальних громад. З цього випливає, що 
райони та області не є об’єднаннями те-
риторіальних громад, а тому згідно з Кон-
ституцією України взагалі нічим володіти 
не можуть! Далі у статті 5 зазначено, що 

зведений бюджет району містить показни-
ки районного бюджету, бюджетів міст ра-
йонного значення, селищних та сільських 
бюджетів району. Отож, є визначені кодек-
сом «бюджети місцевого самоврядування», 
«місцеві бюджети», а зведений бюджет ра-
йону містить якісь неідентифіковані сіль-
ські, 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 не-
законні бюджети, що не входять в бю-
джетну систему України, громадянин не 
зобов’язаний, оскільки не зобов’язаний 
виконувати нічого, що не передбачено за-
коном і Конституцією.

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. 

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 
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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 територіальна 
громада має спочатку створити. І не на ви-
борах, 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 Укра-
їни складає та веде єдиний реєстр розпо-
рядників бюджетних коштів та одержувачів 
бюджетних коштів. Наведена вище аргумен-
тація наводить на думку, що в цьому разі, на 
основі вимог закону, йдеться лише про ко-
шти 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 за-
реєстровані не були.

Справді, за Конституцією України держа-
ва бере участь у формуванні доходів бюдже-
тів місцевого самоврядування, фінансово 

підтримує місцеве самоврядування. Витра-
ти органів місцевого самоврядування, що 
виникли внаслідок рішень органів держав-
ної 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 міс-
цевих запозичень належить територіаль-
ній громаді міста в особі міської ради. 
Водночас, у ч.  6 цієї самої статті боргові 
зобов’язання звичайно ж виникають саме 
у територіальних громад. Все правильно, 
за винятком того, що цей самий представ-
ницький орган мала б ця територіальна 
громада створити і якщо зобов’язання 
щодо кредиту виходять за межі періоду 
діяльності створеного органу місцевого 
самоврядування, така територіальна гро-
мада мала б ухвалювати рішення безпосе-
редньо (наприклад, шляхом референдуму 
чи на загальних зборах, як у швейцарських 
німецькомовних кантонах), брати на себе 
таке кредитне зобов’язання чи ні. В іншо-
му разі маємо дуже хороший прецедент 
у Північній Європі, коли на референдумі 
зобов’язання неуповноваженого органу 
громада просто зробила нечинними. 

Аналогічно у ст. 17 йдеться про відпо-
відні гарантії міської ради для забезпечен-
ня боргових зобов’язань суб’єктів госпо-
дарювання  – резидентів України знову ж 
без участі територіальної громади. Вод-
ночас надзвичайно цікава ч. 6 цієї стат-
ті: у разі ухвалення рішення про надання 
кредиту (позики) територіальною грома-
дою ( якої поки що у більшості випадків 
просто немає) суб’єкту господарювання, 
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у віданні якої є майно комунальної влас-
ності, питання щодо необхідності, розміру 
та виду майнового забезпечення вирішує 
відповідна міська рада. Якщо ж виникає 
прострочена заборгованість за позикою, 
згідно з ч. 8 цієї ж статті до територіальної 
громади переходять 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 заборго-
ваності суб’єктів господарювання перед 
територіальною громадою, крім заборго-
ваності суб’єктів господарювання, визна-
них у встановленому порядку банкрутами. 
Схема просто чудова. Ось вам і пояснення, 
чому у нашій державі так багато банкрутів. 
А логічної та обґрунтованоï методики пе-
редбачення доведення до банкрутства чи 
банкрутства в Україні просто немає. У ст. 18 
тим часом знову читаємо про гарантова-
ний територіальною громадою міста борг. 
Чи не забагато, як для плечей територіаль-
ної 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 
бюджетів (знову термін вжито правильно) 
є місцеві державні адміністрації, виконавчі 

органи та апарати місцевих рад, структурні 
підрозділи місцевих державних адміністра-
цій тощо. Оскільки конституційним правом 
місцевого самоврядування володіє саме 
територіальна громада, втручання держа-
ви у питання місцевого самоврядування не 
допускається, розуміємо, що в цьому разі 
знову ж йдеться хіба що про кошти дер-
жавного бюджету, надані для підтримки 
конкретних загальнодержавних 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 дея-
кі 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 
бюджетів на загал просто немає. Кошти гро-
мадян в районний та обласний бюджети по-
трапляють незаконно, оскільки бюджетна 
система – це розподіл коштів саме між гро-
мадами та громадянами. 

Згідно зі ст. 88 до видатків, що здійсню-
ються з бюджетів міст, селищ, сіл (не зро-
зуміло, що це таке. Про це йшлося вище) 
належать видатки на органи місцевого 
самоврядування, 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 осо-
би (як це є в Польщі, Чехії та інших дер-
жавах ЄС) формують бюджет місцевого 
самоврядування і розпоряджаються цими 
коштами самостійно або через створений 
ними орган місцевого самоврядування. 
Громади ухвалять рішення, чи потрібно їм 
об’єднувати частину своїх коштів на рів-
ні району чи області, чи ні. Є відповідно 
і  можливість для таких громад розвивати 
бізнес на своїй території, не підпадаючи 
під дію громіздкого та неефективного По-
даткового 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 (підстави цих повноважень роз-
глянемо згодом) за заявою встановлено-
го зразка. Водночас, нагадаємо, що згідно 
з вимогами Цивільного кодексу щодо юри-
дичних осіб приватного права юридична 
особа підлягає реєстрації у порядку, вста-
новленому 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 більшіс-
тю 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 нерухо-

містю. Ці питання варто додатково розкри-
ти 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 не-
дійсними 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, будівни-
цтво 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 тепло електро-
станціï із спалюванням радіоактивноï дере-
вини з Чорнобильської зони (Іванків). Не зва-
жаючи на рішення загальних зборів про 
заборону фактично неприйнятного для жи-
телів Іванкова чи навіть Києва будівництва, 
воно продовжувалося. Більше того, нещо-
давно суддя прийняв рішення на користь за-
будовника, 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 пи-
тання. Громада прийняла рішення. Селищна 
рада зобов’язана виконувати.

Г� Випуск інформаційного бюлетеня, ініці-
ювання постійних звітів сільського голови. 
Такі будні першоï територіальноï громади-
власника у селі Руда на Кам’янеччині. Не ма-
ючи зареєстрованого статуту, громада фак-
тично проводить господарську діяльність. 
Статут не зареєстровано, оскільки громаду 
фактично визнали усі, включно з місцевою 
прокуратурою та судом, за винятком сіль-
ського голови, для якого громада, «як суддя 
на найстрашнішому суді». Львівська юстиція 
не бачить іншоï реєстраціï статуту, як з дозво-
лу депутатів. Такі особливості теперішньоï 
галицькоï «демократіï». Десятки заяв про 
злочин, зупинка вирубки лісу, незаконно-
го 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 
комісіï полюбляють сидіти на засіданнях су-
дів у рідному районі.

Д� 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. 

Е� 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 спон-
танно і жителі Врадіïвки не були готові до 
використання інструментів безпосередньоï 
демократіï для вирішення інших питань.

Є� 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 мі-
ністерських структур, так і районноï ради та 
райдержадміністраціï.

Нажаль, проти громад воюють усі: не-
зрозуміло 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� 

Ж� 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 
групи приходить трохи більше ста осіб. Для 
такої громади, як львівська – це лише пер-
ший крок. Але навіть сьогодні переважно 
в молоді, яка збирається на збори, є бачення 
малоï конституціï – статуту, є розуміння і зна-
ння в усіх сферах життя міста, залучені з єв-
ропейського 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, серед яких 1576 – сільські, 597 – змі-
шаного 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 створення, 
об’єднання, поділу і ліквідації володіють меш-
канці через референдум. Результати референ-
думу є підставою для розпорядження Ради 
Міністрів. Якщо податкові доходи на одного 
мешканця нижчі від найнижчих, чи гміна менша 
від найменшої, на основі кількості мешканців, 
референдум не буде проведено. Але до про-
ведення виборів представницькі функції вико-
нує 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 поді-
лу складає згідно з законом самокеровану гро-
маду. Належну ïй суттєву частину суспільних 
завдань самоуправління виконує від власного 
імені і під власну відповідальність. 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 говорить-
ся, що ïх створює рада гміни. Схожу ситу-
ацію ми бачимо з украïнськими органами 
самоорганізаціï населення. Переважно чита-
ємо, що саме у солтистві сільські збори є по-
вноправним органом. Водночас, створення, 
об’єднання чи усунення допоміжних одиниць 
окреслює статут гміни. Але його знову ж (як 
записано і в украïнському законі про місцеве 
самоврядування) затверджує рада гміни. 

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

10 % жителів гміни можуть зініціювати ре-
ферендум. Якщо у ньому взяло участь більше 
30  %, він приймає більшістю зобов’язуюче 
рішення.

Гміна Новосольна теж скористалась своïм 
правом. Зібрано більше 500  підписів (вдвічі 
більше, ніж потрібно). Жителі протестують (до 
сьогоднішнього дня) проти будівництва свино-
ферми. Обурені бездіяльністю ради гміни вхо-
дять у приміщення, де проходить ïï засідання. 
Мають законне право взяти участь у засіданні, 
проте, в протокол сесіï жоден виступ не вно-
ситься. Усім виступам незаконно надається не-
офіційний характер. Після цього голова ради 
випроводжає громадськість, офіційно від-
криває засідання і ... рада дає доручення війту, 
почати роботу з  підготовки документів 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 референду-
му. Зазначимо, що відповідна комісія при-
значила референдум на 6 вересня, визнавши 
два питання референдуму повністю консти-
туційними. Війт так і не вніс обіцяного пред-
ставникам громадськості проекту ухвали про 
заборону будівництва великих свинарень на 
територіï гміни. Більше того, раніше будівни-
цтво свиноферми пов’язувалось з необхід-
ністю фінансування нагальних потреб гро-
мади 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 процесі прийняття рішення? Маємо. Втра-
ту можливостей реального самоуправління 
в малих громадах, взамін отримання без-
правних солтиств (солецтв)? Планується 
через органи самоорганізаціï населення та 
деякі інші інструменти в рамках так званого 
«укрупнення».

Кажуть, що набагато краща побудо-
ва бюджетноï системи? Без сумніву, але ж 
у Швейцаріï, де ця система краща, – бюдже-
том керує громада, а не депутати.

Але у польській моделі є одна особливість, 
про яку вітчизняні реформатори вважають за 
краще не згадувати. У Польщі гміна (грома-
да) є юридичною особою, а ïï представниць-
кий орган (рада гміни) не має такого статусу. 
У  Польщі держава («скарб панства») є юри-
дичною особою, а ïï органи – переважно ні. 
В Украïні ж все навпаки

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

ферендум у комунах», згідно із Законом 
про місцеве самоуправління відбувається 

чітке розмежування повноважень між ко-
мунами і  ландстігами. Губернатори Швеції 
мають лише обмежений контроль за закон-
ністю діяльності місцевого самоуправління 
в сфері використання коштів, що надхо-
дять з державного бюджету, контроль за 
діяльністю міліції, вони є радниками з пи-
тань оборони та представляють загально-
державні інтереси. 

Діє 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. Муні-
ципальне управління очолює професійний 
муніципальний 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 фер-
мер гарантує збереження рівня родючості. 
У США у 13 штатах земля надається лише 
фізичним особам, що планують організува-
ти фермерське господарство. Фіна можуть 
позбавити землі, якщо він нічого не тямить 
в сільському господарстві, не підвищує ква-
ліфікацію, недостатньо добре утримує госпо-
дарство та сім’ю. Приватний землевласник 
отримує дозвіл на створення поселення на 
своїй землі, якщо це відповідає суспільним 
інтересам. У Фінляндії 85 % ферм мають до 
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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 ділянки, на ко-
трій розміщений об’єкт нерухомості. Можна 
лише взяти в оренду. В Швеції право власно-
сті на нерухомість не може бути передано у 
спадок. Земельний кодекс Швеції: нерухо-
мість – це земельна ділянка, а будівлі на ній 
вважаються належністю земельної ділянки. 

У Фінляндії переважне право придбання зе-
мельної ділянки має громада.

Вже сьогодні від деяких представників 
Міністерства сільського господарства Украї-
ни чути аналогічні думки щодо перспективи 
оренди сільськогосподарської землі, а не 
ïï продажу в Україні. Щоправда, управління 
держземагентств тим часом масово роздає 
сотні гектарів у приватну власність. Про «за-
конність» таких дій піде мова далі.

15. Чому прокуратура не захищає 
конституційні права громад?

Як просто виявилося цією весною деяким 
псевдо-державним інституціям Донбасу змі-
нити державу (практично як вивіску)?! Най-
неприємніше у цій ситуації є те, що більшість 
«на все готового» чиновництва невдовзі 
знову ж сидітиме у тих самих кабінетах у ви-
шуканих кріслах і відкриватиме потаємні 
шухляди для «добровільних пожертв», а зна-
чна частина людей покірливо зазиратиме ïм 
у вічі та носитиме щедрі «дарунки».

Чому так відбувається в Украïні? Спро-
буємо розібратися на прикладі тих, чиє 
покликання та функція – нагляд за до-
триманням законодавства і, насамперед, 
Конституції. Активісти громад відстоюють 
свою позицію або позицію громади в ці-
лому. Прокуратура підтримує державне 
обвинувачення, зрештою здійснює кон-
троль від імені держави. Нещодавно один 
з прокурорів у Галичі однозначно поставив 
під сумнів навіть право громади проводи-
ти громадські слухання. То що ж це за такі 
«державницькі» структури?

Прокуратура Донецькоï області (індиві-
дуальний код юридичноï особи 25707002) – 
державна організація без зазначення цен-
трального органу виконавчоï влади, до 
сфери управління якого вона належить 
в  умовах фактичноï іноземноï окупаціï,  – 
не  надто переймалася проблемами дер-
жавноï приналежності. У той же час, згідно 
з КВЕД 84.23, вона мала б займатися діяль-
ністю у сфері юстиціï та правосуддя. Така 
ідентифікація діяльності теж під великим 

питанням. У свідоцтві про реєстрацію юри-
дичної особи, у рядку «відомості про органи 
управління», стоïть лише одне чарівне сло-
во «засновник». Хто він – взагалі неясно. На-
томість є аж 5 осіб, що мають право вчиняти 
діï від імені юридичноï особи. Далі цікавіше: 
дата державноï реєстраціï – 29.12.1991 року. 
Вказано 64 відокремлених підрозділи. Ця 
доволі цікава реєстраційна справа перебу-
ває у Реєстраційній службі Ворошиловсько-
го районного управління юстиціï у м. Доне-
цьку. 

Рухаємось далі, на Захід Украïни. Про-
куратура Львівськоï області (ІК 02910031) – 
державна організація, яка відображена 
у  сфері управління Генеральноï прокурату-
ри Украïни (ЄДРПОУ 00034051). Генпрокура-
тура виступає засновником цієï юридичноï 
особи, вид діяльності якої такий самий, як 
і  у  донецького колеги. Щоправда, маємо 
лише одного уповноваженого вчиняти діï 
від імені вказаної юрособи без довірено-
сті. Це право йому делеговано з 02.03.2012 
року. Чи так звати теперішнього прокуро-
ра області? Начебто ні ... Дата державноï 
реєстраціï  – 05.11.91 року. Отже виглядає 
так, що народ Украïни, створивши державу 
1 грудня, вже 5-го – утворив обласні про-
куратури як власник держави?! Але він не 
мав створених інструментів для прийняття 
рішення, а відтак  – точно цього не робив. 
Реєстрацією прокуратури Львівськоï облас-
ті не передбачено жодного відокремленого 
підрозділу. 
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Якщо у Донецьку чи Львові прокура-
тура є державною організацією, то в Іва-
но-Франківську обласна прокуратура – ор-
ган державної влади (ІК 03530483). Вона 
вже створена на основі розпорядчого акту. 
Але чомусь хтось вирішив, що таким роз-
порядчим актом є «Закон про прокуратуру 
#1789-ХІІ» від 05.11.91 року. Прокуратура 
Івано-Франківської області має 18 відокрем-
лених підрозділів, зокрема прокуратуру 
Галицького району (ЄДРПОУ ВП 20557176). 
Цікаво, що в інформаціï про юридичну осо-
бу не зазначено жодного уповноваженого 
вчиняти діï без довіреності. Тоді хто випи-
сує ці довіреності? Чи, можливо, прокурори 
кожного разу їздять за ними до Києва, або 
ходять без довіреностей на суд: невідомо 
хто, невідомо від кого?!

Ще більше відзначилась прокуратура 
Дніпропетровськоï області (02909938). Цей 
«орган виконавчоï влади» створено розпо-
рядчим актом – указом президента #1789 
від 05.11.91 року. Дещо шокує той факт, що 
це – вказаний вище «Закон про прокурату-
ру». Принаймні, такі дані внесено в елек-
тронний реєстр юридичних осіб і фізичних 
осіб-підприємців. 

Прокуратура Одеськоï області взагалі 
обійшлася без будь-якого розпорядчого 
акту. Дата ïï держреєстраціï – 30.03.2005 р. 
А що було до цієï дати? Можна, звичайно, 
дещо поблажливо ставитися до цього факту 
через отримання даних саме з електронно-
го реєстру. Втім, інші джерела лише підтвер-
джують написане.

Подивимося на юридичну особу, держав-
ну організацію – Генеральну прокуратуру 
Украïни (ІК 00034051). Хто є органом управ-
ління цієï юрособи? Генеральний прокурор 
Украïни. Так, принаймні, записано в реє-
страційній справі. Але хіба посадова особа 
є органом? І органом якоï юридичноï особи? 
Теперішній генпрокурор Ярема В.Г. про-
ходить у реєстраційній справі як керівник 
з 19.06.2014. Є також ще три можливі підпи-
санти договорів. То що ж то за дивний ор-
ган  – Генеральний прокурор, що управляє 
з 1991 року Генеральною прокуратурою?

Зазирнемо у VII розділ Конституціï Украï-
ни: «Прокуратура». Згідно зі ст. 121, прокура-

тура Украïни становить єдину систему. Важ-
ко погодитись з твердженням про «єдину 
систему», дивлячись на способи реєстраціï 
обласних прокуратур. На основі ст. 122 Гене-
ральний прокурор Украïни – особа, що очо-
лює прокуратуру Украïни, а не орган (згідно 
з реєстраційною справою), що ïï створює 
і  нею управляє. Ст. 123 Конституціï гово-
рить, що організація і порядок діяльності 
органів прокуратури Украïни визначаються 
законом. Так одразу і не зрозумієш, що таке 
Генеральна прокуратура Украïни згідно з ре-
єстраційною справою та Законом України 
«Про прокуратуру» згідно зі ст. 121-123 Кон-
ституціï Украïни. Видається, що це дві різні 
прокуратури. Ще більше питань виникає 
щодо усіх похідних структур.

Вийшло так, що Генеральну прокурату-
ру Украïни створила особа, обрана на по-
саду Генерального прокурора, хоча навіть 
у ст.  15 «Закону про прокуратуру» таких 
повноважень у генпрокурора немає і бути 
не може. 

Цікаво, як така структура, згідно зі ст. 19 
цього ж Закону, може перевірити відповід-
ність актів, які видаються органами, під-
приємствами, установами, організаціями та 
посадовими особами – вимогам Конституціï 
Украïни? Як така структура може ставити 
під сумнів чиюсь законність, особливо за-
конність територіальних громад, створе-
них загальними зборами, чи легітимність ïх 
статутів, прийнятих більшістю жителів на-
селеного пункту? Але без повернення про-
куратури у правове поле взагалі неможливо 
розглядати судове засідання, як своєрідний 
храм, де чиниться правосуддя .

Тому на цей момент і не прийнято нового 
Закону про прокуратуру #3541. Тому і зро-
блено з Закону від 1991 року розпорядчий 
акт, на основі якого, начебто, виникли юри-
дичні особи – обласні прокуратури.

Згідно з Наказом мін’юсту «Про вдоскона-
лення порядку державноï реєстраціï норма-
тивно-правових актів у Міністерстві юстиціï 
Украïни та скасування рішення про держав-
ну реєстрацію нормативно-правових актів» 
від 12.04.2005 р. #34/5:

Розпорядчий документ – акт, що вида-
ється суб’єктом нормотворення у процесі 
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здійснення ним виконавчо-розпорядчоï 
діяльності з метою виконання покладе-
них на нього завдань та здійснення функ-
цій відповідно до наданоï компетенціï, на 
основі і на виконання Конституціï і зако-
нів Украïни, спрямування регулювання 

суспільних відносин у сферах державного 
управління, віднесених до його відання�

Тому юридичні особи публічного права на 
підставі Закону не створюються, а створені 
у такий спосіб, не будуть захищати інтереси 
територіальних громад-власників. 

16. В кабінеті у державного реєстратора: 
«одні портрети без облич»

Чомусь складається так, що територіаль-
ні громади спілкуються про можливу реє-
страцію своïх статутів саме з органами юс-
тиціï. Чи узгоджується такий підхід з чинним 
законодавством?

Головне управління юстиціï у Львівській 
області (ІК 34942940) як орган державноï 
влади створено розпорядчим актом – Нака-
зом Міністерства юстиціï Украïни #353/5 від 
23.02.2010 р. Згідно з даними електронного 
реєстру, дати реєстраціï ця «юрособа» не-
має. Юрособу, що створена розпорядчим 
актом від 23.02.2010 р., взято на облік Голов-
ним управлінням регіональноï статистики 
за три роки до створення – 16.02.2007 року. 
Ïï КВЕД  – 84.23. У них справді одна спільна 
діяльність з прокуратурою ?!

Воно б ще сяк-так, але Наказ Мін’юсту 
від 23.02.2010 р. # 353/5 втратив чинність 
08.07.2011. Більше того, у ньому йшлося про 
внесення змін до Положення про Головне 
управління юстиціï.

До речі, на одному з останніх судових 
засідань у Львові, у процесі судового роз-
гляду, в управління мін’юсту у Львівській 
області було чітко зафіксовано факт відсут-
ності статусу юридичноï особи. Відповідно 
представляти в суді за довіреністю інтереси 
такоï «особи» – є неможливо. Не знаючи, що 
з цим робити, суддя оголосив перерву, що і 
досі триває.

Головне управління юстиціï в Івано-Фран-
ківській області було створено в якості юро-
соби взагалі без будь-якого розпорядчого 
акту (ІК 34844678). Дата запису – 22.02.2007. 
Дати реєстраціï теж немає.

Цікаво, що згідно з Наказом Мін’юсту, 
було утворено у складі Головних управ-

лінь юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, в областях, 
містах Києві та Севастополі – структурні 
підрозділи, що забезпечують реалізацію 
повноважень Укрдержреєстру (далі – ре-
єстраційні служби). Реєстраційну службу 
Головного управління юстиції очолив на-
чальник. Посаду ввели за рахунок існую-
чих посад працівників Головного управ-
ління юстиції або додаткової чисельності 
працівників. Водночас, Державну реєстра-
ційну службу створено на основі УКАЗУ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ 
СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКО-
НАВЧОЇ ВЛАДИ» №1085/2010 від 09.12.2010 
як орган державноï влади, поклавши на 
цю Службу функції з реалізації державної 
політики у сфері реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, у сфері 
реєстрації релігійних організацій, а також 
функції Міністерства юстиції України з ре-
алізації державної політики у  сфері реє-
страції.

Тоді чому в реєстраціï статутів територі-
альних громад відмовляють начальники го-
ловних управлінь юстиціï, до яких є стільки 
запитань, якщо спілкуватися на цю тему по-
трібно виключно з керівником реєстрацій-
ноï служби?!

Зважаючи на сказане, дивуватись хаосу 
в реєстраційних справах псевдо-органів ма-
буть не слід. Тим більше не слід дивуватися 
тому, що переважно в Украïні ті, хто за зако-
ном володіє статусом юрособи, в такому ста-
тусі не зареєстрований. У той же час органи 
юросіб чомусь володіють статусом юрособи, 
отримавши можливість володіти, користува-
тись та розпоряджатись майном . 
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17. Хто «забезпечує»  
громадський порядок?

Відсутні в реєстраційній справі дані 
(дані взято з електронного реєстру) і щодо 
розпорядчого акту про створення юросо-
би «Головне управління МВС у Львівській 
області (ІК 08592247)». Засновника теж не-
має. Дата реєстраціï – 21.08.97 року.

Щодо Яворівського райвідділу ГУ МВС 
Украïни у Львівській області, то його за-
сновником виступає саме це головне 
управління. Дата реєстраціï – 14.08.2007 
року. У  Городоцького райвідділу цієï ж 
області дата реєстраціï суттєво давні-
ша  – 14.06.1995 року. Виходить, що тоді 
Головного управління області ще не було. 

А   засновник Кам’янка-Бузького райвідді-
лу – взагалі фізична особа: начальник мілі-
ціï на момент реєстраціï (про що свідчить 
витяг з  реєстраційноï справи). Як бачимо, 
всюди панує хаос. Здається, настав час зро-
зуміти, що якщо ніхто не збирався будувати 
украïнську армію протягом всього періоду 
незалежності Украïни, то ці, так звані «ке-
рівники держави», лише руйнували всю ïï 
інституційну систему десятиріччями.

Вище ми описали органи, що покликані 
усувати порушення чинного законодав-
ства. Давайте подивимось на тих, чиï пору-
шення насправді вони мали б усувати. 

18. Чиї порушення слід  
насправді усувати?

На жаль, відсутність засновника – тери-
торіальноï громади, не надто сприяла чітко-
сті та дотримання букви закону у роботі так 
званих органів місцевого самоврядування. 
Наведемо кілька прикладів. 

Делієвська сільська рада Івано-Франків-
ськоï області (ІК 04357515) була створена 
розпорядчим актом – законом про місце-
ве самоврядування. Чи не нагадує вам це 
Івано-Франківську прокуратуру з ïï роз-
порядчим актом – Законом про прокура-
туру?! Так ось, цей нібито орган місцевого 
самоврядування, створений без будь-якої 
участі територіальної громади, зумів від-
дати під екологічне знищення землю села, 
незважаючи на десятки порушень чинного 
законодавства, на основі зокрема рішення 
громадських слухань за участю лише трьох 
надмірно зацікавлених осіб. Громада пода-
ла відповідну заяву про злочин. Галицька 
прокуратура, – під час найбільших вбивств 
мирних людей на Майдані, це криміналь-
не провадження успішно закрила. Більше 
того, прокурор робить все для того, щоб 
заявник не ознайомився з матеріалами 
досудового слідства, вже в залі судового 

засідання (щодо неправомірного закриття 
провадження). На щастя, громада цей суд 
виграла.

Краковецькою селищною радою народ-
них депутатів за підписом голови селищноï 
ради народних депутатів 20 січня 2000 року 
видано держакт на постійне користування 
ставами загальною площею 232,22 га під-
приємству, якого навіть немає в реєстрі 
юросіб та фізичних осіб-підприємців. Як 
виявилося, це всього лише структурний 
підрозділ. 30 років жителі Краковця не 
могли навіть наблизитися до своïх ставів. 
Нагадаємо, що у  1996 році з держави рад 
Украïна стала державою громад! Отже, та-
ких органів в країні просто не могло бути. 
Яворівська міліція, на чолі з Яворівською 
прокуратурою, навіть відмовилась відкри-
ти кримінальне провадження за поданою 
заявою місцевоï громади. Не надто готових 
до захисту своïх прав активістів вмовили 
переписати заяву із зазначенням набагато 
вужчого спектру вчинених злочинів. Проте, 
активісти не поступились і за результатами 
запиту «Про невідкриття провадження» 
оголосили про твердий намір звернутися 
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до суду. Кожноï неділі громада Краковця 
виходить на риболовлю. Якщо перший раз 
було 30 учасників, то наступного разу – вже 
60. На третій раз громаду вже чекав цілий 
загін міліціï, яка не реагувала на злочини 
охорони – псування вудлищ рибаків з чов-
на. Проте, по закінченні риболовлі у най-
більш активних рибаків саме міліція нама-
галась відібрати виловлену рибу. Виникає 
дуже суттєве питання: на якому рівні треба 
приймати рішення, щоб в неділю після обі-
ду значна кількість працівників правоохо-
ронних органів так відверто порушувала 

вимоги Водного кодексу Украïни. За один 
день рибаками було подано більше п’яти 
заяв про злочин. 

Багаточисельна охорона дуже пережива-
ла, щоб на стави, бува, не почали приïжджа-
ти львів’яни на відпочинок. Вони постійно 
вигукували: « Їдьте на схід воювати! Чого ви 
сюди прийшли?!». Отож, кому на схід захи-
щати Батьківщину, а кому – незаконна стеж-
ка до народного майна!

Закінчиться війна. Потрібно буде жити 
по-іншому. А можливо жити по-іншому тре-
ба вже зараз!?

19. Що таке Держземагентство і чи має 
воно право передавати у власність,  
чи в оренду землю громад?

Житомирщина: Держземагентство роз-
дає землі за межами населеного пункту. 
Львівщина та Франківщина: аналогічна 
картина. Що ж це за структура, що від імені 
украïнськоï держави в умовах війни прояв-
ляє саме зараз таку надмірну активність ?

Почнемо з «славних попередників». Що-
правда, розібратись у тому, хто з бажаючих, 
що в якийсь спосіб скористався украïн-
ською землею, попередник чи сучасник, як 
виявляється – неможливо. Розглянемо цю 
ситуацію на прикладі.

Згідно з Наказом Головного управління 
держземагентства у Дніпропетровській об-
ласті від 26.11.2013 «Про затвердження до-
кументаціï та надання земельноï ділянки у 
власність» надано громадянину ... земель-
ну ділянку у власність на територіï Шульгів-
ськоï сільськоï ради.

Зазначимо, що згідно з реєстраційною 
справою, Шульгівська сільська рада (ІК 
04338189) без зазначення розпорядчого акту 
та засновника, створена 21.05.97 року як юри-
дична особа. На той момент ще не вступив 
в  дію Закон Украïни про місцеве самовряду-
вання. У відповідності зі ст. 140, 143 та зазна-
ченим Законом, ця юридична особа мала бути 
створена територіальною громадою. 

Оскільки Шульгівська сільська рада на 
базі цих фактів не є органом місцевого са-
моврядування, а отже не є представниць-
ким органом Шульгівськоï територіальноï 
громади – власника землі в межах адмі-
ністративно-територіальноï одиниці села 
Шульгівка, такоï визначеноï законодавчо 
територіï як територія Шульгівськоï сіль-
ськоï ради, після вступу в дію Конституціï 
Украïни з 1996 року – не існує. Тому Держ-
земагентством надано у власність неісную-
чу земельну ділянку.

Зазначимо, що Головне управління 
держземагентства Дніпропетровськоï об-
ласті (ІК 38432607) як орган державноï 
влади створений розпорядчим актом : По-
становою Кабінету міністрів Украïни #974 
від 17.08.2011 року. Дата реєстраціï цієï 
юридичноï особи в електронному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців відсутня. 

Оскільки згідно з п. 1 цієï Постанови 
територіальні органи Державного агент-
ства земельних ресурсів створюються як 
юридичні особи публічного права, а також 
згідно з п. 2 створюються шляхом реоргані-
заціï органів Держкомзему, потрібно дещо 
зануритись в історію.
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З 14.08.2000 року по 13.04.2007 року як 
орган виконавчоï влади (ІК 0032632) без 
засновника з КВЕД «Управління загально-
го характеру на державному рівні» існував 
Державний комітет Украïни по земель-
них ресурсах. Дата припинення юрособи: 
13.04.2007 року. 

Іншу юрособу (як чітко випливає з  ре-
єстраційноï справи) Державне агентство 
земельних ресурсів Украïни (Держзема-
гентство) з індивідуальним кодом 0032632 
(вдруге) як державну організацію було 
створено у цей ж день 13.04.2007  року. 
Засновником виступив господарсько- 
фінансовий департамент секретаріату 
кабінету міністрів Украïни. ЄДРПОУ засно-
вника  – 0031101. Органом управління но-
воï юрособи є якийсь невідомий «власник». 
Однак 14.04.2008 року реєстрацію цієï 
юрособи теж припинено. Ця інша, наголо-
шуємо, юрособа чомусь була правонаступ-
ником Івано-Франківського регіонального 
центру державного земельного кадастру. 
Інших фактів про правонаступництво у ре-
єстраційній справі не наведено.

В той самий день 14.04.2008 року без 
зазначення розпорядчого акту і без за-
сновника було зареєстровано Державний 
комітет Украïни із земельних ресурсів 
(Держкомзем). З тим самим індивідуаль-
ним кодом юридичноï особи 0032632 (вже 
втретє). Припинено реєстрацію цієï юри-
дичноï особи 15.07.2013 року. Ïï навіть не 
знято з обліку в ДПІ, про що свідчить запис 
в реєстраційній справі.

Тому ми маємо справу з трьома юри-
дичними особами, у яких один і той самий 
ідентифікаційний код. Можливість право-
наступництва перевіримо згодом.

В той самий час, 15.02.2011 року, знову 
реєструється Державне агентство земельних 
ресурсів Украïни, щоправда тепер з індивіду-
альним кодом 37552980. Ця структура стає 
на облік у статистиці в ДПІ Солом’янівського 
району м. Києва 17.02.2011. 

Указ Януковича #445 «Про державне 
агентство земельних ресурсів Украïни» 
з’явився 8 квітня 2011 року – через два мі-
сяці після реєстраціï самоï Держагенціï. По-
ложення з’явилось теж 8 квітня 2011 року. 

Указ, відповідно, набув чинності з дня його 
опублікування. 

Територіальні органи Держагентства 
земельних ресурсів вирішили створити 
Постановою кабміну. Навіщо це було ро-
бити, якщо Держагенція вже існує в якості 
юрособи публічного права, створена на 
основі Указу Президента?! Згідно з цією По-
становою «Про утворення територіальних 
органів Державного агентства земельних 
ресурсів» від 17.08.2011 року, такі органи 
створювались як юрособи публічного пра-
ва шляхом реорганізаціï територіальних 
органів Держкомзему через приєднання 
до новоутворених територіальних органів. 
Нагадаємо, що згідно з вимогами чинно-
го законодавства, припинення юрособи 
може відбутися лише за рішенням власника 
(власників), чи засновника (засновників). 
Коли приєднується один або кілька суб’єк-
тів, до новоутвореного переходять усі май-
нові права та обов’язки приєднаного. У разі 
припинення юридичноï особи через приєд-
нання, рішення підписують уповноважені 
особи та правонаступник. З призначенням 
комісіï з припинення, до неï переходять пов-
новаження щодо управління правами юри-
дичноï особи. Голова комісіï з припинення 
після закінчення процедури припинення 
повинен подати особисто державному ре-
єстратору заповнену реєстраційну картку, 
свідоцтво про держреєстрацію юрособи, 
оригінал установчих документів, нотаріаль-
но засвідчену копію передавального акту 
тощо. Тобто, без засновника чи власника 
попередньоï юрособи створити нові тери-
торіальні органи, зокрема в областях та ра-
йонах, з точки зору права, було неможливо.

Головне управління держкомзему у Дні-
пропетровській області (ІК 20300572) як 
державна організація (установа) зареє-
стровано 28.07.2008 року та припинено ïï 
реєстрацію 07.03.2013 року. Але тут вже є 
засновник – Державний комітет Украïни із 
земельних ресурсів. Той самий, із спільним 
для трьох юросіб ідентифікаційним кодом 
0032632.

З цієï структури шляхом реорганізаціï 
створено Головне управління держзема-
гентства у Дніпропетровській області.
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Згідно з п. 6-1 Положення про Держ-
земагентство, на основі Указу Януковича 
#770 від 29.12.2012, цей незаконно ство-
рений орган, відповідно, не мав права 
передавати безпосередньо, або через ви-
значені в  установленому порядку терито-
ріальні органи земельні ділянки сільсько-
господарського призначення державноï 
власності у власність або користування 
для своїх потреб. Чому?

Згідно з п. 6 Положення про Єдиний 
державний реєстр підприємств та органі-
зацій України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 січня 
1996 р. N 118, ідентифікаційний код збе-
рігається за суб’єктом, якому він присво-
єний, протягом усього періоду його існу-
вання і є єдиним. 

У разі перетворення юридичної особи, 
крім центральних органів виконавчої вла-
ди, за правонаступником зберігається її 
ідентифікаційний код. У разі припинення 
юридичної особи шляхом приєднання до 
іншої юридичної особи та створення на 
базі юридичної особи, що припинилася, 
відокремленого підрозділу ідентифікацій-
ний код такої юридичної особи залиша-
ється за відокремленим підрозділом. 

В інших випадках припинення юридичної 
особи, присвоєння її ідентифікаційного коду 
новоствореним суб’єктам забороняється, 

Оскільки:

 • згідно з Указом Президента Украïни #34 
«Про створення єдиноï системи дер-
жавних органів земельних ресурсів» 
від 6  січня 1996 року, було створено 
єдину систему держорганів земельних 
ресурсів у складі Державного комітету 
Украïни по земельних ресурсах та підпо-
рядковано йому обласні та міські управ-
ління, районні відділи;

 • згідно з Указом Президента Украïни #720 
«Про вдосконалення системи державно-
го управління земельними ресурсами та 
контролю за їх використанням і охоро-
ною» від 19.08.2002 року передбачено 
незначне реформування Державного 
комітету Украïни по земельних ресур-
сах, обласних управлінь, районних від-

ділів. Указом протягом двох місяців було 
передбачено Кабінету міністрів підготу-
вати відповідне положення;

 • всупереч указам президента Постано-
вою Кабміну за підписом прем’єр-міні-
стра В.  Януковича #69 від 31 січня 2007 
року реорганізовано Держкомітет по зе-
мельних ресурсах у Державне агентство 
земельних ресурсів Украïни;

 • всупереч указам президента Постано-
вою Кабміну #48 від 13 лютого 2008 року 
реорганізовано Держагентство земель-
них ресурсів у Держкомітет із земельних 
ресурсів;

 • лише 9 грудня 2010 року вийшов Указ 
Президента «Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчоï вла-
ди» #1085, згідно з яким Держкомзем 
реорганізовано у Державне агентство 
земельних ресурсів Украïни; 

 • 8 квітня 2011 р. вийшов Указ Президента 
#445, яким встановлено ще раз, що Дер-
жагентство земельних ресурсів є право-
наступником Держкомітету із земельних 
ресурсів та затверджено Положення,

на даний час існує Державний комітет по 
земельних ресурсах, а по всіх інших струк-
турах виникають запитання щодо закон-
ності ïх створення. Крім того, усі зазначені 
вище юридичні особи з ІК 0032632 не є пра-
вонаступниками. Чи можуть такі структури 
передавати у власність землі територіаль-
них громад?!

До сказаного додамо, що згідно з Кон-
ституцією Украïни та Цивільним кодексом 
Украïни, саме власник – територіальна гро-
мада – володіє, користується та розпоряд-
жається своєю землею на власний розсуд. 
В умовах відсутності розмежування земель 
комунальноï та державноï форми власно-
сті, присутність будь-якого іншого власника 
землі не передбачена чинним законодав-
ством і є результатом багатоï фантазіï вітчиз-
няного чиновництва. Таке розмежування не 
відбулося саме тому, що здійснити його за 
відсутності громади-власника в правовому 
полі неможливо.
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20. Територіальна громада як суб’єкт 
господарювання та спільний ресурс

Важливість постановки питання саме 
така, як у заголовку – територіальна грома-
да як суб’єкт господарювання , обгрунтову-
ється тим фактом, що за рахунок ситуаціï, 
яка склалася з використанням майна тери-
торіальних громад – власників без участі 
останніх, саме територіальні громади Украï-
ни, на відміну від своïх аналогів в інших 
державах, у  більшій частині світу мають чи 
не найкращі можливості для економічного 
розвитку, як цілісна інституційна одиниця. 

Незважаючи на ряд публікацій проти-
лежного характеру, практика доводить пра-
вильність саме цієï тези. 

Водночас, Гаррет Хардін у «Трагедіï гро-
мад» стверджує неефективність управлін-
ня спільною власністю внаслідок наявності 
проблеми «фрірайдера» (безбілетника). 

Деякі теоретики прав власності апріорно 
вважають, що комунальне володіння має 
наступні небажані результати: 
1) воно буде фізично знищене, так як нікого 

не можна виключити з процесу користу-
вання ресурсною системою, і, відповід-
но, «фрірайдер» постійно порушуватиме 
правила користування;

2) затрати на переговори з метою виро-
блення правил, за якими буде встанов-
люватись доступ до ресурсів, будуть над-
то великі, навіть, якщо буде досягнуто 
згоди щодо обмеженого доступу. 
На такі закиди дуже вчасно зреагували 

економісти – інституціоналісти. Дещо пе-
рефразуємо теорему Коуза: якщо права 
власності чітко визначені (у даному випад-
ку комунальноï), ефектом масштабу можна 
знехтувати, трансакційні витрати дорівню-
ють нулю, то проблему зовнішніх екстерна-
лій можна вирішити без втручання ззовні, 
зокрема без втручання держави. Отже, за-
лишилось дати відповідь на питання щодо 
розміру трансакційних витрат, природи 
зовнішніх екстерналій та визначеності пра-
ва власності на спільний ресурс.

Існуть й інші загрози, на яких наголошу-
ють супротивники комунального володіння:

3) учасники групи можуть не мати можли-
вості комунікувати один з одним;

4) зовнішні органи влади лояльні до викри-
влень;

5) існує викривлена система стимулів, ство-
рена центральними органами влади.
Еліонор Остром у своïй книзі «Керуючи 

спільною колективною діяльністю» запере-
чила тези теоретиків власності успішними 
прикладами з практики. Ïï позиція є діаме-
трально протилежною. 

Найбільш цікаві приклади з ïï дослідження:
Вилов риби в Аланьï (Туреччина). Піс-

ля десяти років спроб і помилок рибалки 
визначають черговість ділянок для вилову 
риби шляхом жеребкування. Перелік відда-
ється на зберігання меру та жандарму. Пра-
вила модифіковані учасниками, які самі і 
здійснюють нагляд. Право на використання 
чітко визначене. 

Випас худоби та лісокористування 
в  Тьорбелі (Швейцарія). Ні один житель  – 
член громади не може посилати на альпій-
ські луки громади більше корів, ніж він може 
прогодувати протягом зими. Дерева для бу-
дівництва та обігріву помічаються офіційною 
особою громади, групуються в лоти і розпо-
діляються по групах домашніх господарств.

Щодо ймовірного (чи гарантованого ря-
дом авторів) фізичного знищення об’єкта 
комунальноï власності, – є два висновки, що 
заслуговують на увагу:
1� Роберт Неттінг дійшов висновку, що кому-

нальне землеволодіння дає винагороду 
всьому суспільству в результаті заходів із 
збереження ресурсів, які є необхідні для 
захисту цих ресурсів від знищення. Як 
приклад такого висновку: 3 млн га в Япо-
ніï залишаються надалі у комунальній 
власності. І це у державі, де земля під авто 
подекуди дорожча за саме авто!

2� Маргарет Маккейн не зустріла жодного 
прикладу комунальноï землі, яка б страж-
дала від екологічних проблем. Очевидно, 
що територія Украïни, з відсутністю чітко-
го визначення та захисту права власності, 
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зокрема комунального, дослідником до 
уваги не бралася.
Еліонор Остром виділяє такі принципи 

проектування інститутів спільного ресурсу: 
1� Добре визначені межі.
2� Відповідність між правилами присвоєння 

чи забезпечення пропозиціï та місцеви-
ми реаліями.

3� Наявність домовленостей колективно-
го вибору. Більшість бере участь у зміні 
правил.

4� Нагляд зі сторони привласнювачів.
5� Відкаліброваність санкцій (тяжкість по-

карання відповідає тяжкості провини (чи 
злочину) і ïх контексту.

6� Доступний механізм вирішення конфлік-
тів: легкий доступ до низьковитратного 
поля ïх вирішення. 

7� Мінімальне визнання права на органі-
зацію: права привласнювачів на про-
ектування і створення своïх власних 
інститутів не заперечуються зовнішніми 
органами державноï влади.

8� Існує система вбудованих організацій. 
Діяльність з присвоєння, забезпечення, 
нагляду здійснюється на різних рівнях 
організацій, вбудованих одна в одну.
Також, на думку Еліонор Остром щодо 

інститутів спільного ресурсу, необхідно ста-
вити наступні питання з точки зору еконо-
міки:
1� Скільки є учасників процесу?
2� Яка структура групи присвоювачів?
3� Хто є ініціаторами дій з використання 

спільного ресурсу?
4� Хто покривав витрати на здійснення за-

ходів?
5� Якою інформацією володіли учасники?
6� В чому полягали ризики і зобов’ язання 

різних учасників?
7� Які інститути більш широкого характеру 

використовували учасники, встановлюю-
чи нові правила?
На основі вибірки з 56 територіальних 

громад Украïни, створених в якості юри-
дичноï особи – власника та розміщених на 
територіï 12 різних областей , спробуємо 
оцінити можливість ïх тривалого успішного 
функціонування на базі принципів, запро-
понованих Еліонор Остром.

1� Територіальна громада використовує своï 
власні ресурси: ліс, землю, водні об’єкти, 
комунальне майно тощо в межах адміні-
стративно-територіальної одиниці. (Межі 
встановлено при ïï створенні, інформацію 
про них можна отримати в архіві). Жодно-
го поділу на землі в межах та за межами 
населеного пункту в рамках Конституціï 
не передбачено, тому така ідентифікація є 
чіткою та однозначною. 

2� Місцеві реаліï в умовах Украïни є доволі 
різними. Маємо ситуацію у Краковці, де 
відсутність можливості користуватися 
ставком для вилову риби (з любитель-
ською та спортивною метою), або для ку-
пання – не викликало у місцевих жителів 
жодного спротиву протягом тридцяти ро-
ків, хоч це є очевидне порушення оренда-
рем Водного кодексу Украïни. Більше того, 
не знайшлося у громаді людей для пере-
вірки явно незаконної оренди. З іншого 
боку, у селі Чайківка один став громадою 
зарибнено самостійно, а другий та третій 
здано в оренду на п’ять та п’ятнадцять ро-
ків відповідно. На Хмельниччині, з метою 
вилучення з незаконноï оренди, жителя-
ми сіл проводяться так звані «спільні ри-
боловлі», коли на спільну риболовлю на 
знак протесту виходить все село. У селі 
Недайвода після участі у зборах громади, 
на яких громаду було створено в якості 
юридичноï особи публічного права, орен-
дар одразу перестав незаконно брати 
платежі з жителів села за користування 
орендованою ним водоймою. Очевидно, 
що після встановлення права власності 
громади на ïï ж майно, поведінка і мож-
ливості його використання громадою, 
ефективність цого використання будуть 
суттєво іншими.

3� У створенні територіальних громад, 
у  прийнятті ïх рішень обов’язково ма-
ють брати участь більше половини жи-
телів громади. Це вимога як Цивільного 
кодексу Украïни, так і добре відомоï По-
станови ВР Украïни про збори громадян 
за місцем проживання. Переважно жи-
телі беруть участь у зборах безпосеред-
ньо або через громадських представ-
ників, чиï повноваження підтверджені 
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протоколом менших зборів. Громада 
має можливість як прийняти рішення з 
будь-якого питання місцевого значен-
ня, щодо використання будь-якого сво-
го ресурсу, так і відмінити чи призупи-
нити будь-яке рішення своïх органів.

4� Громади створюють загальними збора-
ми відповідні комітети у тих ділянках, які 
мають для громади особливу вагу. Проте 
нагляд здійснюється не лише зі сторони 
комітетів, а й зі сторони окремих жителів. 
Спроба незаконного вивозу піску чи зем-
лі, будівництво штучних водних об’єктів 
у селі Руда Львівськоï області одразу зу-
пинялись окремими жителями одночас-
но з викликом оперативноï групи МВС 
у районі. Одразу подавались заяви про 
кримінальне правопорушення. Неза-
конну вирубку лісу у цьому ж селі було 
блоковано автомобілями членів грома-
ди. Громаді було обіцяно компенсацію у 
вигляді конкретноï кількості кубів лісу, 
які, найвірогідніше, самим же лісовим 
господарством - порушником і були ви-
крадені. На сьогодні громада домоглася 
не лише припинення усіх вирубок лісу 
на своïй територіï, але й відкриття кри-
мінального провадження та суду над 
прокурором, що покривав незаконні діï. 
Громадами кількох сіл у цьому ж Кам’ян-
ка-Бузькому районі створено комісію до-
віри, що присутня на кожному з судових 
засідань районного суду. Тому, на відміну 
від прикладів Еліонор Остром, контроль 
в украïнських громадах більше стосуєть-
ся не контролю один одного, а контролю 
незаконного використання майна гро-
мади ззовні та незаконного втручання 
держави (чи імітаціï державних органів) 
у місцеве самоврядування.

5� Суди громади чи копні суди завжди були 
особливістю саме украïнських громад. 
Саме недовіра до офіційного районно-
го суду і спонукала громаду Недайводи 
створити на зборах комітет громадських 
засідателів, основне завдання якого жи-
телі бачили у вирішенні питання захисту 
доброго імені та дрібних побутових су-
перечок. Щось подібне відбулося в Оже-
нині на зборах громади, коли порушників 

громадського порядку було виведено за 
межі зборів. Проте вже через півгодини 
після проведеноï профілактичноï бесіди 
вони повернулися назад і взяли участь 
у  подальшій роботі зборів. Іноді додат-
кові правила встановлюються Статутом. 
В  одному з сіл під Львовом прийняли 
правила поведінки забудовника.

6� Окрім описаного вище комітету присяж-
них засідателів, очевидно, що вирішити 
конфліктну ситуацію можна на самих 
загальних зборах. Кожен член громади 
може зібрати 5-10  % підписів, в залеж-
ності від вимог статуту, щоб зініціювати 
загальні збори. У Польщі, наприклад, 
10% достатньо для ініціативи гмінного 
(місцевого) референдуму, але потріб-
но ще переконати раду гміни, щоб вона 
прийняла ухвалу про проведення такого 
референдуму. Громадівські механізми є 
більш дружніми та доступнішими для ко-
ристувача.

7� Можливість використання спільного ре-
сурсу громадою – власником гарантуєть-
ся в Украïні статтями 140-143 Конституціï 
Украïни. Фактично це  – конституційне 
право, позбавити якого громаду не має 
права жоден орган державноï влади. 
Водночас, в Украïні перешкоди безпо-
середньому управлінню громади чинять 
усі органи державноï влади, переважно – 
органи місцевого самоврядування. 
Ця ситуація є доволі дивною, оскільки 

раптом в суді виявляється, що Львівська 
обласна юстиція не є юридичною особою, 
а  тому – не  володіє деліктоздатністю. У той 
же час міська юстиція чомусь вважається 
юридичною особою. Цікавим при цьому 
є статус районних відділів юстиціï і статус 
виконавчоï служби чи реєстраційноï служби, 
які, відповідно, покликані реєструвати стату-
ти юридичних осіб, чи вилучати в окремих 
випадках (навіть без рішення суду, поклада-
ючись на свою думку) майно громадян. 

На Киïвщині реєстрація статуту громади 
нагадує анекдотичну історію. Перша ви-
мога: затвердити статут на сесіï сільськоï 
ради  – представницького органу громади. 
Виявилося, що громада такого органу  – 
юридичноï особи ніколи не створювала, 
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а  ця юридична особа створена фізичною 
особою – засновником. Друга вимога: від-
мінити зареєстрований наявний статут. Але 
ж громада його не приймала, а прийня-
ла  – незрозуміла група осіб, кожен з яких 
є представником жителів села. Але орга-
ну – сільськоï ради, в який ïх обрали згідно 
з законом та Конституцією, не існує як факт. 
Отже, головою районноï юстиціï було визна-
но право громади подати власний статут на 
реєстрацію безпосередньо. Оскільки реєстр 
є власністю територіальних громад району, 
очевидно, що реєстрація у ньому, а також 
його використання є прерогативою громад 
району. Вимога третя: ви мали подати статут 
на реєстрацію у період до трьох місяців піс-
ля його прийняття на загальних зборах. А це 
вже порушення вимог Цивільного кодексу 
Украïни та перевищення повноважень, як 
злочин, передбачений кримінальним су-
дочинством. У Чайківці, на Житомирщині, 
статут взагалі не був зареєстрований, при-
чому без будь-яких пояснень. Отже, пред-
ставницький орган, що готовий служити  – 
власнику, затвердив і визнав прийнятий 
зборами статут, а  орган юстиціï незрозумі-
лого походження та незрозумілого статусу 
реєстраціï не провів. 

Якщо в інституційній теоріï прийнято 
говорити про неформальні та формальні 
інститути, в Украïні можна говорити також 
про формальні та неформальні інституціï. 
Наприклад, Міністерство доходів та збо-
рів без зареєстрованого положення чи 
зареєстрована невідомо ким у 1994 році 
юридична особа Львівська міська рада, як 
представницький орган територіальноï 
громади, коли Украïна ще була державою 
рад, а не громад, зазначеного реєстру не 
існувало, як не існувало і відповідного за-
кону про місцеве самоврядування, на ос-
нові якого цей орган мав функціонувати. 
Останні з’являться лише у 1996 та 1997 ро-
ках відповідно. Чи ще цікавіший приклад – 
Донецька міська рада, що виникне в один 
день з прийняттям закону про місцеве 
самоврядування на основі розпорядчого 
акту - закону про місцеве самоврядування. 
Виявляється, що закон раптом став розпо-
рядчим актом. Також цікаві Калуська місь-

ка рада та Калуський міськвиконком, що 
виникли в один день ще в 1992 році. Тому 
визнання такий довгий період часу грома-
дянами цих незаконних структур наводить 
на сумний висновок: ïх можна ідентифіку-
вати як неформальні інституціï, з  існуван-
ням яких громадяни погодились де-фак-
то, а також погодилися з ïх незаконними 
рішеннями, що можна вважати черговою 
інституційною пасткою в рамках теоріï ін-
ституціоналізму. 

У Польщі юрособою є «Скарб паньства», 
водночас у нас юрособами із незрозумілими 
засновниками, іноді без розпорядчого акту, 
де це необхідно, є майже всі органи виконав-
чоï влади. Навіщо? Адже статус юрособи не-
обхідний для того, щоб володіти, користува-
тись та розпоряджатись власністю. А навіщо 
органу бути власником? Те ж саме питання 
можна задати сьогодні авторам змін до Кон-
ституціï: що це за цікаві плановані нові влас-
ники – районні та обласні ради?
8� Система вбудованих організацій на тере-

нах Украïни має викривлений характер, 
адже власник – громада, як юридична 
особа, за зразком будь-якоï держави ЄС, 
в Украïні, за винятком кількох десятків 
адміністративно-територіальних оди-
ниць, – практично відсутній. Наприклад, 
у Польщі громада (гміна) є юридичною 
особою, а війт та рада гміни є ïï органами 
і, відповідно, такоï правосуб’єктності не 
мають. У нас в Украïні, згідно з вимогами 
Конституціï, Цивільного кодексу, Євро-
пейськоï хартіï місцевого самовряду-
вання, має бути аналогічна ситуація. Що 
сьогодні відбувається в існуючих грома-
дах-власниках? Перший рівень – загальні 
збори. Другий рівень – представницький 
(рада, комітети з окремих питань) та ви-
конавчий орган громади. Громада здійс-
нює своï функціï або безпосередньо, або 
через своï органи. Третій можливий рі-
вень – органи самоорганізаціï населення. 
Цікавим є використання інтернет – плат-
форми, коли виникає абсолютно доступ-
на можливість ініціативи від будь-якого 
члена громади, яка у випадку ïï злобо-
денності, у найкоротші терміни потра-
пляє на розгляд загальних зборів.
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Відповіді на питання Еліонор Остром до 
украïнських громад, з точки зору економі-
ки, можуть бути наступними:
1� Учасниками процесу є більшість чле-

нів громади. Хтось бере участь безпо-
середньо, хтось через громадського 
представника. Водночас, спілкування 
з громадським представником теж є ци-
клічним процесом. У випадку неадекват-
них дій він втрачає свій статус.

2� Структура групи привласнювачів (чи 
краще сказати користувачів спільного 
ресурсу) є структурою населення ад-
міністративно-територіальноï одиниці. 
Важливо, що рада як інституція раніше 
у своïй практиці мала дуже обмежений 
ресурс для синергіï, у порівнянні з  гро-
мадою. До групи в якості допоміжного 
ресурсу логічно віднести родичів чле-
нів громад, ïх професійні середовища, 
групи за інтересами. У членів громади 
з’являється стимул для залучення цих 
людей у загальну роботу громади в яко-
сті зовнішніх експертів.

3� Ініціаторами дій з використання спіль-
ного ресурсу є диференційовані сере-
довища. У селах це переважно середо-
вище мікро -бізнесу, вчителі та відставні 
офіцери. У містах – різноманітні групи 
протистоянь, профспілки, молодіжні се-
редовища, які бажають користуватись 
можливістю участі громадянина у  про-
цесах прийняття рішення місцевого 
значення безпосередньо, на практиці 
міського життя , а не лише делегувати 
це право раз на п’ять років депутату – 
представнику партійного проекту.

4� Витрати на здійснювані заходи розподі-
ляються порівну між членами громади 
чи членами ініціативноï групи громади. 
Водночас, вони є незначними. На цей 
час майже усі виконавчі функціï здійсню-
ються членами громади на громадських 
засадах. У майбутньому ж громада, як 
власник бюджету, зможе оплачувати ро-
боту залучених фахівців.

5� Щодо прав власності на спільні ресур-
си, усі члени громади володіли інфор-

мацією, починаючи з перших зборів. 
Далі зборами робилось доручення Ко-
мітету громадських представників роз-
почати роботу з  формування реєстру 
власності. По кожному об’єкту спільноï 
власності Комітет через систему запитів 
уповноважувався зібрати інформацію 
про відповідні угоди та договори сторін 
цих угод, розпорядження та ухвали, на 
основі яких використовується майно 
громади. Всі процеси відбуваються аб-
солютно прозоро, а інформація для гро-
мади є у вільному доступі.

6� Вочевидь, що ризики різних членів гро-
мади є різними. Зокрема, громадяни, 
що брали участь у незаконному роз-
поділі колишнього колгоспного майна, 
використовують у незаконний спосіб 
непереоформлені паï, отримували зе-
мельні ділянки значноï площі за рішен-
ням райдержадміністраціï чи сільськоï 
ради – мають ризик втрати цього майна. 
Очевидно, що пакт чи угода про соці-
альне примирення у громаді передба-
чатиме вартісний певний поріг таких 
рішень, які будуть переглядатися. В за-
лежності від якості використання та ко-
ристі для громади такому набувачу буде 
запропоновано або доплатити громаді 
за незаконно набутий ресурс, або його 
буде вилучено рішенням загальних збо-
рів. Такий набувач зможе звернутися 
до суду, якщо документально доведе, 
що набув у законний спосіб у приватну 
власність майно громади. Правила уза-
конення власності мають бути єдині для 
всіх та чітко прописані. 

7� Прописуючи умови та правила користу-
вання спільним ресурсом, громада кори-
стується та керується Конституцією Украï-
ни, Статутом громади, законами Украïни. 
Виходячи з підходів представників інсти-

туційноï економіки, можемо стверджувати, 
що використання територіальними гро-
мадами спільних ресурсів є стабільним та 
довготривалим ефективним процесом. Іс-
нують усі передумови для того, щоб це від-
булось саме так. 
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Приклад заяви про злочин. Краковець.
Начальнику Яворівського РВ ГУ МВС України 

ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИН

(у порядку ч�1 ст� 55, першого речення ст� 215 та ч�2 ст�217 КПК України)

про дії, які вчинені керівництвом рибного підприємства «Краківець» та юридичною 
особою з назвою «Краковецька селищна рада», що мають ознаки складу злочину, 
передбаченого статтею 239-2 (Незаконне заволодіння землями водного фонду 
в особливо великих розмірах) та статтею 353 (Самовільне присвоєння владних по-
вноважень або звання службової особи) Кримінального Кодексу України�

Згідно зі ст. 11, п. 5 Водного кодексу Украïни, громадяни та їх об’єднання, інші громадські фор-
мування у встановленому порядку мають право здійснювати громадський контроль за вико-
ристанням і охороною вод, а також за відтворенням водних ресурсів.

Згідно з Кодексом, водні об’єкти надаються у користування за договором оренди земель вод-
ного фонду на земельних торгах, у комплексі із земельною ділянкою. Водні об’єкти надаються 
у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ді-
лянками під водою (водним простором), згідно з повноваженнями, визначеними Земельним 
кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з  центральним органом ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства. Відповідно, 
згідно з вимогами Цивільного кодексу такі діï може вчинити власник – Краковецька терито-
ріальна громада. Також зазначимо, що згідно зі ст. 173 Цивільного кодексу Украïни, органом 

З0 років жителі Краковця не ловили рибу на своєму ставі� Всупереч Водному кодексу Украïни, 
Львіврибоохорона благословила належні народу водні об’єкти до взяття у приватну власність 
ПАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»� Люди не змирились з явним 
беззаконням, адже 232, 22 га ставків були надані в оренду неіснуючим органом місцевого 
самоврядування виробничому підрозділу без юридичного статусу, за підписом неіснуючоï 
посадовоï особи�
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виконавчоï влади такі діï можуть бути вчинені лише за спеціальним дорученням територіаль-
ноï громади.

Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспор-
та водного об’єкта. Порядок розроблення та форма паспорта затверджуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища. 

Виходячи з цього, нами проведено контроль за використанням водного об’єкту загальною 
площею 232, 22 га в межах адміністративно-територіальноï одиниці – селища Краковець.

Виявлено наступні факти:

1� Малому рибному підприємству «Краківець» (в електронному реєстрі таке підприємство 
взагалі відсутнє) 232, 22 га землі надано у постійне користування рішенням неіснуючо-
го органу, а саме «Краковецькою селищною радою народних депутатів» від 30 квітня 
1999  року. З моменту прийняття Конституціï Украïни такі органи в Украïні відсутні. Ця 
структура, відповідно, не є органом місцевого самоврядування, тим більше представниць-
ким органом територіальноï громади. 

Державний акт про постійне користування землею підписано головою Краковецькоï селищ-
ноï ради народних депутатів 20 січня 2000 року. Така посадова особа у територіальній грома-
ді селища Краковець на цей період часу відсутня. Таким чином, державний акт на постійне 
користування підписано громадянином ..., що не мав на це жодних повноважень.

2� Згідно з даними Електронного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Кра-
ковецька селищна рада зареєстрована 14.04.1998 року. Статус відомостей у цьому році не 
підтверджено. Задокументований факт діяльності юридичноï особи «Краковецька селищ-
на рада народних депутатів» у період 1999 - 2000 років змушує нас поставити під сумнів 
існування юридичноï особи «Краковецька селищна рада» та говорити про необхідність 
ретельноï перевірки ïï реєстраційноï справи. Особливо важливим є питання засновників 
цієï юридичноï особи, адже згідно зі ст. 143 Конституціï Украïни вона має бути утворена 
територіальною громадою. Якщо вона створена зазначеним вище громадянином ... чи ін-
шим громадянином, ïï реєстрація, очевидно, так само є незаконною.

3� Згідно зі ст. 47 Водного кодексу Украïни загальне водокористування здійснюється гро-
мадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спор-
тивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд 
або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за 
окремими особами та без надання відповідних дозволів. 

Місцеві ради зобов’язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмеж-
ують загальне водокористування.

Водокористувач, який взяв водний об’єкт у користування на умовах оренди, зобов’язаний 
доводити до відома населення умови водокористування, а також інформувати про заборону 
загального водокористування на водному об’єкті, який надано в оренду. 

З метою охорони життя і здоров’я громадян, охорони навколишнього природного середо-
вища та з інших передбачених законодавством підстав (районні і міські ради, за поданням 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку вод-
ного господарства; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення; обласних Київської, Севас-
топольської, та міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Рес-
публіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та інших державних 
органів), встановлюють місця, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для 
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питних або побутових потреб, водопій тварин, а також, за певних підстав, визначають інші 
умови, що обмежують загальне водокористування на водних об’єктах, які розташовані на їх 
території. 

На водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умо-
вах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт 
в оренду. 

Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких умов, загальне водо-
користування визнається дозволеним без обмежень.

Згідно зі ст. 51 водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження 
права загального водокористування, крім випадків, визначених законом. 

Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для безоплатного забезпечення 
права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське 
і спортивне рибальство тощо). При визначенні таких місць перевага надається традиційно 
розташованим місцям масового відпочинку. 

Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на 
умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди. 

Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на зе-
мельних торгах, у комплексі із земельною ділянкою. 

Мною виявлено, що жодних правил, які обмежують загальне водокористування із зазначе-
них вище причин не встановлено. Водночас, чиняться перешкоди членам громади у здійс-
ненні ïх законних прав щодо використання водного об’єкта.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись ст. 2, 4, 7, 9, 10, 25, ч.1 ст. 214, ст. 215 КПК України, 

прошу:

1� Прийняти і невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинений злочин до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань та видати документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію даної 
заяви про злочин.

Розпочати за цією заявою про злочин досудове розслідування у формі досудового слідства 
відносно керівництва рибного підприємства Краківець чи інших осіб, які обмежили у неза-
конний спосіб загальне водокористування вказаним у заяві об’єктом; керівництва юридич-
ноï особи з назвою «Краковецька селищна рада»; осіб, що іменували себе або виступали від 
імені неіснуючого органу «Краковецькоï селищноï ради народних депутатів», що має озна-
ки складу злочину, передбаченого статтею 239-2 (Незаконне заволодіння землями водного 
фонду в особливо великих розмірах) та статтею 353 (Самовільне присвоєння владних повно-
важень або звання службової особи) Кримінального Кодексу України.

2� Повідомити нас письмово у встановленому законом порядку та строк про початок кримі-
нального провадження та закінчення досудового розслідування вказаного злочину. 

Водночас попереджаю Вас: якщо подана заява про злочин, яка зареєстрована та зо-
бов’язана бути розглянута в порядку, передбаченому Кримінально-Процесуальним 
Кодексом України 2012 року, буде розглянута в якості звернення згідно Закону Украї-
ни «Про звернення громадян», в якості скарги або в інший спосіб, що не передбачений 
цим кодексом, то я буду вимушений (а) звернутися із заявою про злочин за статтею 
396 ККУ «Приховування злочину» і буду вважати, що даний злочин укривається у зло-
чинний спосіб та розглядається всупереч чинному законодавству, а саме – Криміналь-
но-Процесуальному Кодексу України 2012 року, а особи, які будуть сприяти укриван-
ню даного злочину, будуть її учасниками� 
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Приклад заяви в державну реєстраційну службу. Делієве.
Начальнику Реєстраційноï служби 
Галицького районного управління юстиції 
в Івано-Франківській області 

ЗАЯВА 

Відповідно до положень Конституції України, ст. №140, 141,142,143, Закону Украïни «Про 
місцеве самоврядування» ст. 2, 3, 6, 8, 19, 60, 75, Цивільного Кодексу України ст. № 80, 81, 
87, 88, 89, 91, 92, 96, 169, 374, Європейської хартії місцевого самоврядування ст. 2, 3, 4, 6 
(згідно з оригіналом), у с. Делієве 12.07.2013 р. було створено територіальну громаду в яко-
сті юридичноï особи публічного права, прийнято статут, обрано голову, комітет громад-
ських представників. Громада скористалась вимогами чинного законодавства (власником 
в Украïні, згідно з вимогами Цивільного кодексу, є лише особа, а територіальні громади є 
таким власником згідно з вимогами значноï кількості законодавчих актів), украïнською на-
ціональною традицією (до 1939 року села в Украïні функціонували згідно з інструментами 
територіальноï громади (субсидіарна відповідальність, копний суд, толока – особливості 
саме украïнських громад), а також досвідом держав Європейського Союзу, де громада (гмі-
на, обце, комуна, гемайнде, мунісіпіо) є юрособами публічного права.

В Украïні прямоï законодавчоï вимоги щодо реєстраціï статуту територіальноï громади 
немає. Умови реєстраціï статуту юросіб приватного права мають бути визначені законом. 
Єдиний такий закон – Європейська хартія місцевого самоврядування, що не передбачає 
такоï реєстраціï для громад. 

Для реалізаціï своïх прав за сучасних умов територіальна громада с. Делієве була готова 
скористатись для реєстраціï статуту Постановою ВР 1998 року про затвердження статутів 
територіальних громад на сесіï органу місцевого самоврядування, тобто свого представ-
ницького органу.

Однак, виходячи з тексту реєстраційноï справи Делієвськоï сільськоï ради, виявилось, що ця 
юридична особа не має ніякого відношення до територіальноï громади села Делієве. Ïï за-
сновник – закон про місцеве самоврядування, що не передбачено чинним законодавством 
Украïни. Ні розпорядчого акту територіальноï громади, ні ïï статусу як засновника в реєстра-
ційній справі немає. Таким чином, порушено вимоги статті 143 та ст. 140 Конституціï Украïни, 
а також законодавчі вимоги щодо реєстраціï юридичних осіб в Украïні.

Зважаючи на фактичну відсутність представницького органу територіальноï громади (хоча 
є обрані окремі представники), виходячи з того факту, що право на місцеве самовряду-
вання є саме конституційним правом територіальноï громади, користуючись своïм правом 
безпосереднього управління, територіальна громада подає у реєстраційну службу свій ста-
тут на реєстрацію, прийнятий більшістю на загальних зборах громади.

Територіальна громада звернулася до Міжнародної правової організації «Екологія. Пра-
во. Людина» з проханням зробити аналіз статуту територіальної громади на відповідність 
вимогам Конституції і Законів України. Копія коментаря до статуту з копією супровідного 
листа додається.

Додатки:

Статут територіальної громади (2 екземпляри на 22 аркушах).

Протокол установчих зборів на 6 аркушах.

Копія коментаря до статуту на 4 аркушах.

28.07.2014 рок  Голова територіальної громади с. Делієве
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Заява Комітету Майдану Львівщини  
на підтримку формування територіальних громад-власників

Прийнято на загальних зборах 25.02.2014 р.

Вважаємо необхідним встановлення конституційного ладу в Украïні шляхом створення в адмі-
ністративно-територіальних одиницях територіальних громад в якості юридичних осіб публіч-
ного права, згідно з поширеною практикою майже в усіх державах Європи.

Саме територіальна громада є власником землі, лісу, водних об’єктів, комунального майна. 
Жоден орган місцевого самоврядування чи орган державноï влади не може розпоряджа-
тися власністю територіальної громади без ïï згоди.

На превеликий жаль, місто Львів не є виключенням у процесі систематичного порушення 
конституційних прав територіальноï громади та розкрадання ïï майна.

Тому, для реалізаціï наших прав, вважаємо необхідним створення у районах міста територі-
альних громад, у відповідності з Конституцією Украïни та Європейською хартією місцевого 
самоврядування, з наступним об’єднанням ïх у територіальну громаду Львова, розробкою та 
прийняттям громадою міста у найкоротші строки дієвого статуту територіальноï громади міста.

Рішення Народної Ради Кам’янка-Бузького району Львівської області: 
право громади брати участь у формуванні свого суду

У відповідності до ст. 5 та ст. 6 Конституції України «Народ здійснює владу безпосередньо і че-
рез органи державної влади та органи місцевого самоврядування», «Державна влада в Укра-
їні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову»;

виходячи з конституційного права територіальних громад самостійно вирішувати будь-яке 
питання місцевого значення, що передбачено статтею 140 Конституції України, визначення 
повноважень та функцій територіальних громад (локальних влад) Конституцією та статутами 
громад на основі статей 3-6 Європейської хартії місцевого самоврядування, що ратифікована 
Верховною Радою України; 

відповідно до ст 169 ЦК України, територіальні громади мають право діяти у цивільних відно-
синах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин;

на підставі відповіді Міністерства юстиції України за № ПІ-0-317/9.1 від 28.03.2014 року, в якій 
йдеться: у відповідності до статті 20 Закону України « Про судоустрій України» (втратив чин-
ність у зв’язку з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів») та ст. 19 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» суди загальної юрисдикції утворюються президен-
том України за поданням Міністра юстиції України;

підставами, зокрема, для утворення суду, є зміна системи судів, потреба поліпшити доступ-
ність правосуддя, або зміна адміністративно-територіального устрою;

повідомляємо, що у Міністерстві юстиції України відсутні подання про утворення Кам’ян-
ка-Бузького районного суду. 

Народна Рада, як колегіальний представницький орган територіальних громад району, на ос-
нові Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Цивільного кодексу 
України, Закону України «Про місцеве самоврядування», статутів громад району – прийняла рі-
шення прямої дії: оголосити конкурс на заміщення посад до Кам’янка-Бузького районно-
го суду у зв’язку з відсутністю подання Міністра юстиції України про утворення Кам’ян-
ка-Бузького районного суду до Президента України.

Доручити представницькому органу – Кам’янка-Бузькій районній раді – опублікувати дане 
рішення в засобах масової інформації.
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Резюме на заміщення посад подаються у вівторок та четвер, у приміщенні Кам’янка-Бузької 
районної ради, у кабінеті Комісії народної довіри.

Головуючий на зборах Народної ради Кам’ян-
ка-Бузького району

Секретар зборів

Вимога представників територіальних громад України, чиї землі 
розташовані на території можливого видобутку сланцевого газу

Виходячи з конституційного права територіальних громад самостійно вирішувати будь-яке 
питання місцевого значення, що передбачено статтею 140 Конституції України,
права власності на землю в межах адміністративно-територіальноï одиниці, гарантованого 
територіальним громадам статтею 142 Конституції України,
права власника – громади вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону, 
згідно зі статтею 319 Цивільного кодексу України,
належності права розпорядження до змісту права власності (стаття 317 ЦК України) та відсут-
ності підстав для припинення права власності територіальних громад на землю за межами 
населеного пункту згідно зі статтею 346 ЦК України,
визначення повноважень та функцій територіальних громад (локальних влад) Конституцією 
та статутами громад на основі статей 3-6 Європейської хартії місцевого самоврядування, 
що ратифікована Верховною Радою України, та зазначення у хартіï того факту, що законами 
держави можна лише розширити, а не обмежити повноваження територіальних громад,
права територіальних громад діяти у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учас-
никами цих відносин у відповідності зі статтею 169 ЦК України,
виходячи з порушень конституційних прав територіальних громад – власників,
виходячи з непрозорих умов укладення угод з компаніями Шелл та Шеврон, участі в розробці та 
укладенні угод представників антинародного уряду Януковича та закладення в угодах очевид-
них схем пограбування украïнського народу, а також порушення його конституційних прав,
вважаємо необхідним припинити будь-які роботи з розвідки та видобутку сланце-
вого газу в Украïні�
Ми, народ України – представники територіальних громад Украïни, звертаємось до ВР і вимага-
ємо розробки та прийняття  закону «Про видобування нетрадиційних вуглеводнів з застосуван-
ням методу горизонтального буріння і гідророзриву пласта». Цей закон має чітко прописувати 
допустимі місця такого видобутку, допустимі технологіï видобутку, речовини та хімікати, які мож-
на застосовувати, неможливість порушення конституційного права власності громади – власни-
ка. Повідомляємо вам, що саме такий шлях обрала більшість краïн Європейського Союзу.
Зазначимо, що як обсяги сланцевого газу, так і період, необхідний для підготовчих робіт, 
не дозволяють стверджувати, що видобуток сланцевого газу вирішить проблеми з енерго-
забезпеченням Украïни, особливо у цей критичний період. На сьогодні дбайливе та ефек-
тивне використання сільськогосподарських земель у зоні потенційного видобутку, усунення 
проблем незаконного використання ресурсів, усунення перешкод для розвитку малого та 
середнього бізнесу – все це є набагато грунтовнішим інструментом для вирішення проблем 
економіки держави, що доведено світовою практикою.
Повідомляємо вам, що на загальних зборах, проведених у відповідності з чинним законодав-
ством Украïни, щонайменше десять територіальних громад-власників землі заборонили ви-
добуток сланцевого газу на своïй територіï в зоні потенційного видобутку. Основна частина 
активістів цих громад – активні учасники Майдану. 
Просимо повідомити про кроки з підготовки такого законопроекту … 
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21. Замість ігор депутатів з чужою 
власністю – констатація прав громад 
та поширення інструментів реалізації 
їх прав

Все це є у чинному законодавстві, але 
існують зміни, які варто внести у Закон 
про місцеве самоврядування�

Місцеве самоврядування здійснюється 
територіальними громадами сіл, селищ, 
міст, як безпосередньо, так і через створе-
ні ними як юридичними особами-засно-
вниками сільські, селищні, міські ради та 
їх виконавчі органи, а також згідно із спе-
ціальним дорученням територіальних 
громад, через районні та обласні ради, які 
представляють спільні інтереси територі-
альних громад сіл, селищ, міст.

Первинним суб’єктом місцевого само-
врядування, основним носієм його функцій 
і повноважень – є територіальна громада 
села, селища, міста, району в місті. Терито-
ріальна громада є юридичною особою 
публічного права.

Добровільне об’єднання територі-
альних громад відбувається за рішен-
ням місцевих референдумів відповід-
них територіальних громад сіл, селищ, 
районів, міста чи загальних зборів. Таке 
рішення є наданням згоди на створення 
спільних органів місцевого самоврядуван-
ня, формування спільного бюджету, об’єд-
нання комунального майна.

Порядок призначення та проведення 
місцевого референдуму, а також перелік 
питань місцевого значення, що вирішу-
ються виключно референдумом, визна-
чається цим Законом, Законом про ре-
ферендуми та Статутом територіальноï 
громади.

Рішення загальних зборів громадян є 
обов’язковими для органів місцевого са-
моврядування в їх діяльності.

Статут територіальноï громади при-
ймається загальними зборами тери то-
ріальноï громади, або референдумом� 
Статут є чинним з моменту його при-

йняття на загальних зборах, або згідно 
з результатами референдуму� Статут, 
прийнятий в будь-який інший спосіб, 
вважається нечинним�

Члени територіальноï громади бе-
руть участь у зборах громади безпо-
середньо, або через громадського 
представника, чиï повноваження під-
тверджені протоколом про делегу-
вання� Збори вважаються такими, що 
можуть приймати рішення, за умови 
участі у них більше половини жителів 
адміністративно-тери то ріальноï одини-
ці� Реєстрація учасника зборів вважа-
ється дійсною за наявності паспортних 
даних, адреси проживання та підпису�

Територіальна громада може при-
ймати рішення і шляхом проведення 
електронного референдуму� Технічні 
умови та процедури такого референ-
думу визначаються Статутом громади� 
Легалізовані процедури електронного 
референдуму в інших містах можуть 
бути використані для прийняття Стату-
ту громади міста, для якого проведення 
зборів викликає труднощі у зв’язку з ве-
ликою кількістю населення� У цьому ви-
падку (під час волевиявлення не менш 
як 10  % населення адміністративно-те-
риторіальноï одиниці) затверджується 
його спосіб проведення – електронний 
референдум�

Порядок внесення місцевої ініціативи 
на розгляд ради визначається Cтатутом 
територіальної громади.

Представницькі органи місцевого са-
моврядування, сільські, селищні, районні, 
міські голови, виконавчі органи місцевого 
самоврядування діють за принципом роз-
поділу повноважень у порядку і межах, 
визначених Конституцією та статутами 
територіальних громад. 
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Законами держави можна лише роз-
ширити повноваження територіальних 
громад, закріплені за ними Конституцією�

У територіальних громадах, які налічу-
ють до 500 жителів, за рішенням відповідної 
територіальної громади представниць-
кий орган – рада або сільської ради – вико-
навчий орган ради може не створюватися. 
У цьому випадку функції сільськоï ради 
здійснюють комітети громади або голо-
ва територіальноï громади, виконавчого 
органу ради (крім розпорядження земель-
ними та природними ресурсами) здійснює 
сільський голова одноособово.

З метою врахування історичних, націо-
нально-культурних, соціально-економіч-
них та інших особливостей, здійснення міс-
цевого самоврядування, територіальна 
громада, на основі Конституції України та 
в межах цього Закону, приймає Статут те-
риторіальної громади села, селища, райо-
ну, міста шляхом голосування на загаль-
них зборах, або проведення місцевого 
референдуму.

Реєстрація статуту відбувається у спе-
ціальному реєстрі територіальних гро-
мад Украïни� З моменту прийняття Cтатут 
вважається чинним на територіï грома-
ди� Уповноважена Cтатутом, чи загаль-
ними зборами особа громади для здійс-
нення реєстраціï надає: Cтатут громади, 
протокол загальних зборів, або підсум-
ковий протокол комісіï з проведення ре-
ферендуму, заяву голови територіальноï 
громади щодо реєстраціï Cтатуту. Підста-
вою для оскарження в судовому порядку 
Cтатуту територіальної громади може бути 
його невідповідність Конституції та законам 
України. 

На будинках, де працюють територіаль-
ні громади, ради та їх виконавчі комітети, 
піднімається Державний Прапор України.

Безпосередньо, чи за умови деле-
гування спеціальним дорученням, на 
пленарних засіданнях створеного пред-
ставницького органу – ради територі-
альної громади – вирішуються такі питан-
ня: прийняття рішень щодо дострокового 
припинення повноважень депутата ради, в 
порядку, встановленому Статутом терито-

ріальноï громади, чи законом; прийняття 
рішення щодо дострокового припинення 
повноважень сільського, селищного, місь-
кого голови у випадках, передбачених ста-
тутом територіальноï громади, чи цим 
Законом; прийняття відповідно до законо-
давства та Статуту територіальноï гро-
мади рішень щодо організації проведення 
референдумів та виборів.

Порядок організації і проведення вибо-
рів депутатів визначається Законом та Ста-
тутом територіальноï громади.

Повноваження депутата ради почина-
ються з моменту офіційного оголошення 
відповідною територіальною виборчою ко-
місією на сесії ради рішення про підсумки 
виборів та визнання повноважень депута-
тів і закінчуються в день першої сесії ради 
нового скликання. Повноваження депутата 
можуть бути припинені достроково у ви-
падках, передбачених законом чи Статутом 
територіальноï громади.

У разі пропуску депутатом протягом року 
більше половини пленарних засідань ради 
або засідань постійної комісії, невиконан-
ня ним без поважних причин рішень і до-
ручень ради та її органів, відповідна рада 
може звернутися до виборців з пропозиці-
єю про відкликання такого депутата у вста-
новленому Законом чи Статутом територі-
альноï громади порядку.

Право комунальної власності терито-
ріальної громади захищається Законом 
на рівних умовах з правами власності ін-
ших суб’єктів� Об’єкти права комунальної 
власності не можуть бути вилучені у  те-
риторіальних громад і передані іншим 
суб’єктам права власності без згоди без-
посередньо територіальної громади�

Місцеві органи виконавчої влади, під-
приємства, установи та організації, а також 
громадяни несуть встановлену Законом від-
повідальність перед територіальними гро-
мадами за заподіяну місцевому самовря-
дуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, 
а також у результаті невиконання рішень за-
гальних зборів територіальноï громади, 
місцевого референдуму територіальноï 
громади, органів та посадових осіб місце-
вого самоврядування, прийнятих у межах 
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ïх конституційних прав чи делегованих їм 
повноважень.

Територіальна громада у будь-який час 
може достроково припинити повноважен-
ня органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, якщо вони порушують 
Конституцію, Статут громади, або закони 
України, обмежують права і свободи грома-

дян, не забезпечують здійснення наданих їм 
Законом повноважень.

Порядок і випадки дострокового припи-
нення повноважень органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування територі-
альними громадами визначаються Стату-
том територіальноï громади, цим та інши-
ми законами.

Підсумки
Вирішити проблеми вітчизняної економіки, зокрема зовнішніх екстерналій (впливів) 

екологічно неприйнятних виробництв без розв’язання проблеми створення конституцій-
ного власника ресурсів – територіальної громади та дотримання ïï прав – неможливо. 

Територіальна громада є гарантом закріплення прав власності та їх формалізованого 
перерозподілу в разі потреби.

Як показує досвід, створити громаду – власника ззовні неможливо. Без власної актив-
ності, без фактичної громади жодні найсприятливіші законодавчі ініціативи не дадуть жод-
ного довготривалого результату, що міг би відобразитися в добробуті учасників громади.

Вважаємо необхідним усунути порушення Конституції та іншого чинного законодав-
ства у сфері функціонування територіальних громад:

 • не реєстрація статуту громади, ухваленого громадою безпосередньо. На сьогодні 
органи юстиції незаконно вимагають проходження цієї процедури через раду депу-
татів, хоч навіть у випадку юридичних осіб приватного права такі умови мають бути 
встановлені законом. Єдиним таким законом в Україні сьогодні є Європейська хартія 
місцевого самоврядування,

 • створення перешкод інституційного характеру щодо ведення господарської діяльно-
сті громадою, яка вирішила скористатися цим своїм конституційним правом безпо-
середньо,

 • діяльність таких органів місцевого самоврядування, які зареєстровані з порушенням 
чинного законодавства України, тобто не створені територіальною громадою-за-
сновником і не мають спеціального доручення щодо делегування ïм повноважень

 • ведення господарської діяльності не  лише органами місцевого самоврядування, 
райдержадміністраціями, обл держадміністраціями, але й міністерствами.



Видання друге, доповнене


	Вступ
	Про нас
	1. Коли жителі конкретної адміністративно-територіальної одиниці готові до створення територіальної громади – власника?
	2. Навіщо створювати громаду?
	3. Як створити громаду?
	4. Хто може бути головою територіальної громади?
	5. Майно територіальної громади
	6. Бюджет громади 
	7. Ухвалення та реєстрація статуту територіальної громади
	8. Чи може членом громади бути житель, що не включений у списки виборців на конкретній території?
	9. Кому належить ліс та земельні ділянки за межами населеного пункту?
	10. Чи можна повернути незаконно вилучені землі у власність громади?
	11. Органи місцевого самоврядування наділені правом лише управляти майном, а не чинити як власник 
	12. Історична довідка. 
Судочинство у громаді
	13. Громадські комітети
	14. Іноземний досвід 
	15. Чому прокуратура не захищає конституційні права громад?
	16. В кабінеті у державного реєстратора: «одні портрети без облич»
	17. Хто «забезпечує» 
громадський порядок?
	18. Чиї порушення слід 
насправді усувати?
	19. Що таке Держземагентство і чи має воно право передавати у власність, 
чи в оренду землю громад?
	20. Територіальна громада як суб’єкт господарювання та спільний ресурс
	Приклад заяви про злочин. Краковець.
	Приклад заяви в державну реєстраційну службу. с.Делієве.
	Заява Комітету Майдану Львівщини 
на підтримку формування територіальних громад-власників
	Рішення Народної Ради Кам’янка-Бузького району Львівської області: право громади брати участь у формуванні свого суду
	Вимога представників територіальних громад України, чиї землі розташовані на території можливого видобутку сланцевого газу
	21. Замість ігор депутатів з чужою власністю – констатація прав громад та поширення інструментів реалізації їх прав
	Підсумки

