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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасне українське законодав�

ство встановлює право спільної влас�
ності на об'єкти комунальної влас�
ності, зокрема це закріплено стат�
тею 142 Конституції України ("Ма�
теріальною і фінансовою основою
місцевого самоврядування є рухоме
і нерухоме майно, доходи місцевих
бюджетів, інші кошти, земля, при�
родні ресурси, що є у власності те�
риторіальних громад сіл, селищ,
міст, районів у містах, а також об'єк�
ти їхньої спільної власності, що пе�
ребувають в управлінні районних і
обласних рад") та ст. 60 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування
в Україні" і главою 26 Цивільного
кодексу України. Так, згідно з ч.3 ст.
60 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні" територі�
альні громади сіл, селищ, міст безпо�
середньо або через органи місцево�
го самоврядування можуть об'єдну�
вати на договірних засадах на праві
спільної власності об'єкти комуналь�
ної власності. Від імені територіаль�
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них громад сіл, селищ, міст управлі�
ння об'єктами їхньої спільної влас�
ності здійснюють районні та обласні
ради (ч.4 ст. 60 Закону).

Законодавством закріплене пра�
во спільної власності, однак у нау�
ковій літературі на належному рівні
не досліджена історія становлення
даного інституту власності. Найваж�
ливішим проблемою такої наукової
категорії, як "спільна власність тери�
торіальних громад" є те, чи можна її
розглядати, в розумінні цивільно�
правової та державно�управлінської
наук, окремо від державної влас�
ності та комунальної, наділяючи
своїми особливими якостями та зас�
тосовуючи до управління нею спе�
цифічні методи.

Дана стаття має розкрити зміст
вищезазначеної наукової категорії
через історію її розвитку та станов�
лення.

Також необхідно зазначити, що
становлення спільної власності те�
риторіальних громад відбувалося на
теренах України через становлення
місцевого самоврядування та транс�
формацію державної власності в ко�
мунальну, а згодом — і у спільну
власність територіальних громад.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В

ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналізуючи наукову літературу,

яка висвітлює проблематику дано�
го питання, необхідно підкреслити
наступне. Проблеми становлення
інституту спільної власності тери�
торіальних громад тісно пов'язанні
зі становленням права комунальної
власності та системи управління
нею.

У цілому, питання права кому�
нальної власності, участі територі�
альних громад у цивільних право�
відносинах, проблеми організацій�
но�правових відносин місцевих рад з
підприємствами (об'єднаннями) та
організаціями у сфері комплексного
соціально�економічного розвитку
своїх територій були предметом дос�
ліджень вчених — представників на�
уки адміністративного, муніципаль�
ного, цивільного та конституційно�
го права, зокрема, В.Б. Аверьянова,
В.І. Борденюка, В. Л. Пількевича
В.М. Кампо, М.О. Пухтинський, В.Ф.
Погорілка, В.М. Шаповала та інших.
Тематика комунальної власності
знаходить й розробку у працях вче�
них�господарників, зокрема, Р.Ф.
Гринюка, Р.А. Джабраілова, К.І.
Апанасенко.

Визначний вчений цивілістичної
науки України Дзера О.В. висвітлює в
своїх наукових працях інститут права
власності, опираючись на результати
наукових досліджень інших дослід�
ників проблем права власності та його
захисту: Ч.Н. Азімова, С.С. Алек�
сєєва, С.М. Братуся, Д.В. Бобрової,
О.М. Вінник, Д.В. Генкіна, В.С. Го�
панчука, К.А. Граве, А.С. Довгерта,
О.О. Єрошенко, Г.В. Єрьоменко,
О.С. Йоффе, І.В. Жилінкової, Н.С. Куз�
нєцової, Т.П. Коваленко, В.М. Косса�
ка, В.В. Луця, Г.К. Матвєєва, В.П. Мас�
лова, О.А. Пушкіна, О.А. Підоприго�
ри, З.В. Ромовської, В.І. Семчика,
Є.А.Суханова, В.М.Самойленка,
В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, О.Є. Ха�
ритонова.

Також необхідно зазначити, що
в своїх наукових дослідженнях з
проблем державного управління та
місцевого самоврядування, питання
комунальної та спільної власності
висвітлили наступні науковці: В.М.
Алексєєв, О.В. Ольшанський, Д.О.
Чебикін.

Однак, незважаючи на численні
наукові дослідження в близьких те�
матиках до даної статті, в науковій
літературі відсутній опис проблем,
які виникли через встановленням за�
конодавцем положення про спільну
власність територіальних громад.

Виходячи з вищеозначеного, ме�
тою даної статі є чітке окреслення
історії становлення інституту спіль�
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ної власності територіальних громад
та проблем, які виникли при цьому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасній історії України ста�
новлення інституту спільної влас�
ності територіальних громад відбу�
валося в тісному зв'язку з розвитком
інституту комунальної власності.

Поняття комунальної власності в
законодавстві України було запрова�
джено у грудні 1990 р., коли основні
засади її формування вперше були
визначені Законом Української РСР
"Про місцеві Ради народних депутатів
Української РСР та місцеве самовря�
дування" [1]. Я. Ільченко [2, с. 34] та
Р. Джабраїлов [3, с. 44] підкреслю�
ють, що цей закон визначив, що ко�
мунальна власність становить основу
місцевого господарства, а також те,
що управління комунальною власні�
стю здійснюють від імені населення
адміністративно�територіальних
одиниць відповідні місцеві Ради на�
родних депутатів та уповноважені
ними інші органи місцевого самовря�
дування [4, с. 17]. До комунальної
власності було віднесено майно, яке
передається безоплатно колишнім
СРСР і Українською РСР, іншими
суб'єктами, а також майно, яке набу�
вається місцевими Радами народних
депутатів за рахунок належних їм
коштів [1, с. 27].

Вищезазначений закон закріпив
лише на законодавчому рівні понят�
тя комунальної власності, фактичної
передачі майна територіальним гро�
мадам не відбувалося через відсут�
ність механізму передачі майна в ко�
мунальну власність та правового ре�
жиму даного майна.

Одним з кроків до становлення
права комунальної власності було
прийняття Закону Української РСР
"Про власність" від 7 лютого 1991 р.,
який визначив, що до державної
власності в Україні належать загаль�
нодержавна (республіканська)
власність і власність адміністратив�
но�територіальних одиниць (кому�
нальна власність) [5, с. 531]. Так
відбулося утворення комунальної
власності, як різновиду державної,
вважає автор фундаментальної мо�
нографії "Право державної влас�
ності в Україні: історія, сучасність,
перспективи" С. Пересунько, [6, с.
78].

Відповідно до ст. 31 Закону Ук�
раїнської РСР "Про власність" було
визнано правовий режим майна ко�
мунальної власності, а суб'єктом
права комунальної власності як
різновиду права державної власності
визнавалися адміністративно�тери�
торіальні одиниці в особі обласних,
районних, міських, селищних, сіль�
ських рад.

Фактично право комунальної влас�
ності в Україні почало здійснюватися з
прийняттям постанови Кабінету
Міністрів України № 311 від 05 листо�
пада 1991 р. "Про розмежування дер�
жавного майна України між загально�
державною (республіканською) власн�
істю і власністю адміністративно�тери�
торіальних одиниць (комунальною
власністю)" [7].

Даною постановою було встанов�
лено перелік і порядок передачі цьо�
го майна, а також здійснювався роз�
поділ комунальної власності між ра�
дами різного рівня. Згідно з нею пе�
редачу державного майна здійснюва�
ли міністерства й відомства України,
органи, уповноважені управляти дер�
жавним майном, було визначено про�
цедуру передачі майна у комунальну
власність за вертикаллю місцевих рад
та їх виконкомів. Розмежування май�
на між власністю районів, міст облас�
ного підпорядкування і власністю
районів у містах, містах районного
підпорядкування, сіл та селищ
здійснювали відповідно міські та ра�
йонні виконавчі комітети, при цьому
слід особливо підкреслити, що таке
розмежування здійснювалося за уча�
стю виконкомів рад нижчого рівня [7,
с. 10].

У науково�практичні літературі
вчені та практики зазначають, що
прийняття названої постанови в Ук�
раїні, закріпило право комунальної
власності як економічна база для
органів місцевого самоврядування.
Згодом була ухвалена ще низка по�
станов з цих питань. Таким чином
було затверджено перелік об'єктів
державного майна, які передаються
у власність адміністративно�терито�
ріальних одиниць (комунальну
власність). На місяцях передача май�
на здійснювалася відповідно до
рішень відповідних рад [6, с. 132—
133].

Після прийняття в 1992 р. Зако�
ну України "Про місцеві Ради народ�
них депутатів та місцеве і регіональ�
не самоврядування" [8] у новій ре�
дакції, на думку І. Гриніва, було
зроблено два рішучі кроки: "роздер�
жавлено" органи самоврядування та
фактично скасовано місцеве само�
врядування на регіональному рівні,
а на обласному та районному рівні
змінено статус органів влади і ство�
рено інститут регіонального само�
врядування [9, с. 249].

Прийняття даного закону та
формування комунальної власності
надало поштовх для зародження
спільної власності територіальних
громад через проблеми, що постали
при розмежування майнових інте�
ресів між власністю області та міста.
В. Куйбіда підкреслює, що положен�
ня, закладені у ст. 35 Закону Украї�
ни "Про власність" [5], ст.ст. 7, 35
Закону України "Про місцеві Ради
народних депутатів та місцеве і регі�
ональне самоврядування" [8] та в

нормах інших законодавчих актів, не
дають повних і достатніх підстав та
критеріїв щодо віднесення держав�
ного майна до комунальної влас�
ності, а також чіткого законодавчо�
го визначення, яке майно в яких сфе�
рах та в яких обсягах може перебу�
вати в комунальній власності, те ж
саме стосується і розмежування
власності між адміністративно�тери�
торіальними одиницями, насамперед
між областями, з одного боку, та
містами і районами — з другого [10,
с. 44].

Необхідно зазначити що в Законі
України "Про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве і регіональне са�
моврядування" [8] з'явилася і ще
одна новела українського законо�
давства, яка згодом була скасована
— "Регіональне самоврядування в
Україні — це територіальна самоор�
ганізація громадян для вирішення
безпосередньо або через органи, які
вони утворюють, питань місцевого
життя в межах Конституції України
та законів України" [1].

Статтею 5 Закону України "Про
місцеві Ради народних депутатів та
місцеве і регіональне самоврядування"
закріплено поняття, як фінансово�
економічна база регіонального само�
врядування — "місцеве господарство,
комунальна власність, яка служить
джерелом доходів регіонального са�
моврядування і задоволення соціаль�
но�економічних потреб населення
відповідної території;

фінансові ресурси, що склада�
ються з бюджетних і позабюджет�
них коштів, валютних фондів" [8].

Одну зі складових даного понят�
тя, а саме — "комунальну власність,
яка служить джерелом доходів регі�
онального самоврядування і задово�
лення соціально�економічних потреб
населення відповідної території", —
слід вважати, на мою думку, праоб�
разом спільної власності територі�
альних громад.

18 травня 1995 р. парламент
прийняв у першому читані проект
Закону України "Про державну вла�
ду й місцеве самоврядування в Ук�
раїні". Згідно з ним президент ставав
одноосібним главою уряду, склад
якого він мав формувати сам, без уз�
годжень і затверджень Верховної
Ради України. Президент мав очоли�
ти й систему місцевих органів дер�
жавної виконавчої влади. Ідея про
місцеву владу у вигляді рад депутатів
не пройшла. Органами державної
влади в областях та районах, а також
у містах, районах міст Київ і Севас�
тополь ставали державні адмініст�
рації, главами яких президент пови�
нен був призначати обраних насе�
ленням голів відповідних рад. У
місцевих рад залишалися обмежені
повноваження: підготовка й вико�
нання обласних і районних місцевих
бюджетів та програм територіально�
го розвитку. Всі інші повноваження
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передавалися місцевим державним
адміністраціям.

Закон "Про державну владу і
місцеве самоврядування" було прий�
нято простою більшістю голосів.
Відповідно до чинного на той час за�
конодавства для введення його в дію
необхідно було мати конституційну
більшість голосів, тобто дві третини,
що було нереальним, зважаючи на
склад Верховної Ради України.

Для подолання конфлікту було
укладено Конституційний договір
між Верховною Радою України та
Президентом України про основні
засади організації та функціонуван�
ня державної влади і місцевого само�
врядування в Україні на період до
прийняття нової Конституції Украї�
ни [11], укладений влітку 1995 р. між
Президентом України і Верховною
Радою України, яким до компетенції
органів місцевого самоврядування
віднесено розпорядження комуналь�
ною власністю [12, с. 70], вирішив
деякі проблеми становлення кому�
нальної власності. У Конституційно�
му договорі [11] комунальна
власність вперше була виділена як
самостійний вид власності, суб�
'єктом якої визначено територіаль�
ний колектив громадян, а не адміні�
стративно�територіальну одиницю.

Даний документ мав тимчасовий
характер і діяв до ухвалення Верхов�
ною Радою України 28 червня 1996
р. нової Конституції України [13].
Прийняття Основного Закону роз�
почало становлення в нашій державі
нового конституційного ладу та на�
дало можливість розвитку управлі�
нської сфери. Конституція України
чітко визначила, що в Україні виз�
нається і гарантується місцеве само�
врядування [13, с. 382]. В Основно�
му Законі [13] було визначено прин�
ципово нові правові засади функці�
онування комунальної власності й
вказано на те, що комунальна
власність запроваджується як само�
стійна форма власності, що нале�
жить відповідній територіальній гро�
маді. На державу покладались обо�
в'язки, щодо забезпечення захисту
прав усіх суб'єктів права власності і
господарювання, соціальної спрямо�
ваності економіки, принципу рів�
ності усіх суб'єктів права власності
перед законом [13, с. 383]. Суб'єкта�
ми права комунальної власності,
відокремленої від державної, стали
територіальні громади села, селища,
міста, які безпосередньо або через
утворені ними органи місцевого са�
моврядування управляють майном,
що перебуває в комунальній влас�
ності [13, с. 413].

Статтею 142 Основного Закону
визначалося, що матеріальною і
фінансовою основою місцевого са�
моврядування 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
[13, c. 414].

Необхідно зауважити, що саме
на цьому етапі в Конституції Украї�
ни [13] відбулося юридичне відок�
ремлення комунальної власності від
державної та закріплення такого
поняття, як спільна власність тери�
торіальних громад. Та, на жаль, ще
й досі не створено належного право�
вого механізму врегулювання кому�
нальної власності, що спричинює
певний правовий вакуум у цій сфері
відносин [14, с. 111].

Надалі розвиток спільної влас�
ності територіальних громад відбу�
вається після прийняття Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування
в Україні" [15]; так, у ст. 60 Закону
"Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні" [15] встановлюється, що до
складу комунальної власності вхо�
дять: рухоме і нерухоме майно, кош�
ти місцевого бюджету, земля, при�
родні ресурси, підприємства, устано�
ви й організації, у тому числі банки
й інші фінансово�кредитні органі�
зації; частина в майні підприємств,
житловий фонд, нежилі приміщення,
заклади культури, освіти, спорту,
охорони здоров'я, науки, соціально�
го обслуговування й ін.

Частини 2 та 3 Закону України
"Про місцеве самоврядування в
Україні" [15] породжують деякі про�
блеми у законодавчому та теоретич�
ному визначенні спільної власності
територіальних громад.

Проблема перша — визначення
підстави набуття, так, в частині 2 ви�
щезазначеного Закону міститься ви�
черпний їх перелік: передача майна те�
риторіальним громадам безоплатно
державою, іншими суб'єктами права
власності, а також майнових прав,
створення, придбання майна органа�
ми місцевого самоврядування в поряд�
ку, встановленому законом [15]. Тут
постає дилема, як бути зі спільною
власністю, яка була передана відпові�
дно до відзначеної раніше постанови
Кабінету Міністрів України від
05.11.1991[7], а також інших його по�
становах, де був докладно представ�
лений перелік об'єктів, що належать
до спільної власності територіальних
громад областей (на момент прийнят�
тя постанови — обласної комунальної
власності) і в подальшому могли пере�
даватися в комунальну власність рай�
онів.

Чи можна вважати дані об'єкти
комунальної власністю територіаль�
них громад?

Друга проблема є похідною від пер�
шої, зокрема територіальні громади
сіл, селищ, міст, районів у містах без�
посередньо або через органи місцево�
го самоврядування відповідно до поло�
ження ч. 3 Закону України "Про місце�
ве самоврядування в Україні" [15] мо�

жуть об'єднувати на договірних заса�
дах на праві спільної власності об'єкти
права комунальної власності, а також
кошти місцевих бюджетів для виконан�
ня спільних проектів або для спільного
фінансування (утримання) комуналь�
них підприємств, установ та орга�
нізацій і створювати для цього
відповідні органи і служби.

Що робити з об'єктами спільної
власності, які передані у спільну
власність та перебувають в уп�
равлінні районних та обласних рад,
як визначити їх власників, яким саме
територіальним громадам вони нале�
жать?

Тут виникає найпростіше вирі�
шення даної проблеми — вони сто�
суються права спільної власності те�
риторіальних громад в даній адміні�
стративно�територіальній одиниці

Ще одна зі складових даної про�
блеми — дані об'єкти належать тери�
торіальним громадам на праві спільної
сумісної чи часткової власності.

Відповідно до чинного законо�
давства, а саме — статті 355 Цивіль�
ного кодексу України, зокрема
статті 355: поняття та види права
спільної власності:

1. Майно, що є у власності двох
або більше осіб (співвласників), на�
лежить їм на праві спільної власності
(спільне майно).

2. Майно може належати на
праві спільної часткової або на праві
спільної сумісної власності.

3. Право спільної власності ви�
никає з підстав, не заборонених за�
коном.

Спільна власність вважається ча�
стковою, якщо договором або зако�
ном не встановлена спільна сумісна
власність на майно [16].

Дана стаття Цивільного кодексу
України надає визначення, яке ж саме
майно є спільним, але щодо визначен�
ня спільного майна територіальних
громад вводить нас в деякі неузгодже�
ності особливо ч.2 даної статті, якого
ж саме виду є спільна власність тери�
торіальних громад.

Для більш повного визначення
спільної власності територіальних
громад необхідно підійти до влас�
ності не тільки з точки зору цивіль�
ного права, а й з точки зору права,
що регулює сферу де відбувається
безпосередній обіг цієї власності.
Таким правом є господарське право.

Але ж навіть розглядаючи його
з точки зору господарського права,
перед нами постають наступні труд�
нощі.

1. Відповідно до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні" [15] спільна власність перебу�
ває в управлінні районних та облас�
них рад, хоча безпосередньо власник
(територіальна громада) не наділяв
їх такими повноваженнями, а стаття
135 Господарського кодексу Украї�
ни [17] визначає що такими повнова�
женнями наділені безпосередньо



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

141www.economy.in.ua

власники та уповноваженні ними
органи.

2. Проблема заснування підпри�
ємств на основі такої форми влас�
ності, як спільна, адже законодав�
ством передбачено для них наступні
форми власності: державна, приват�
на та комунальна, підприємства зі
спільною власності не можливо зас�
нувати.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І МОЖЛИВІ

ШЛЯХИ УСУНЕННЯ
ПРОБЛЕМНИХ МОМЕНТІВ У

ДАНОМУ НАПРЯМКУ
 становлення інституту спільної

власності територіальних громад, як
видно з представленого вище, відбу�
лося з численними проблемами, че�
рез невизначеність та його колізій�
ність сучасного українського зако�
нодавства. Однією з проблем є від�
сутність належної науково�методо�
логічної бази щодо даної правової
категорії та відсутність наукових
досліджень у її становленні, в сис�
темі державного управління. Для
обрання напряму щодо розвитку
даної тематики необхідно здійснити
комплексний аналіз, механізму уп�
равління нею та функцій, які покла�
дені на неї.

Здійснивши вищезазначений
аналіз, необхідно буде обрати один
з наступних шляхів розвитку даної
інституту:

1. Виокремлення його як окремо�
го та самостійного виду права влас�
ності зі специфічними функціями та
механізмом управління.

2. Розвиток комунальної влас�
ності та віднесення спільної влас�

ності територіальних громад до од�
ного з її підвидів.

3. Повернення, так званої "спіль�
ної власності територіальних громад"
— до державної власності.
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