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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ
ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасний розвиток українсько
го суспільства значною мірою зале
жить від ефективності управління на
всіх рівнях суспільної та господарсь
кої діяльності. Однією з таких сфер
є комунальномайновий комплекс
територіальних громад.
Реформування та підвищення
ефективного функціонування кому
нальномайнового комплексу місце
вих органів влади відповідно до ви
мог часу — це проблема, яка посідає
чільне місце в системі розвитку
місцевого самоврядування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Існує багато різних формулю
вань щодо власності та її різновидів.
Зокрема [11], розглядають її як во
лодіння й розпорядження речами;
речі, рухомі й нерухомі, що комусь
належать, та розрізняють власність
приватну, комунальну і державну в
залежності від того, чи речі (майно)
належать приватній особі, громаді
(спільноті) чи державі. Або — як на
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лежність засобів і продуктів вироб
ництва народові, а також відповід
ним фізичним чи юридичним особам
[12]. Не позбавлено сенсу і форму
лювання власності як економічної
категорії, котра відбиває права воло
діння, розпоряджання і користуван
ня майном, яке належить одній чи
кільком особам, розрізняючи такі її
форми: особисту і колективну, а та
кож державну та приватну [9].
Слушною є позиція А. Кобілева,
який відзначає такі риси муніципаль
ної власності. Поперше, це недер
жавна форма власності. Подруге,
виникнення муніципальної власності
пов'язане, але опосередковано, із
процесом приватизації державної
власності. Потретє, муніципальна
власність не є приватною власністю,
оскільки не може бути орієнтована
тільки на отримання доходу. Її роз
міри та склад мають бути достатні
ми для нормальної життєдіяльності
населення відповідної території.
Особливість відносин цієї форми
власності визначається характерис
тиками муніципальних громадських
благ, які об'єктивно зумовлюють
усуспільнення праці на рівні муніци
пального сектора і визначають за
гальний характер привласнення її

об'єктів та суб'єктну структуру [14].
Комунальна власність — це пуб
лічна форма власності, яка належить
територіальним громадам та їхнім
об'єднанням.
У пострадянський період термін
"комунальна власність" вперше з'я
вився в Законі України "Про влас
ність", прийнятому Верховною Радою
України 26 березня 1991 р. [2]. Відпо
відно до ст. 31 цього закону в Україні
поряд із загальнодержавною власні
стю з'явилась і державна комунальна
власність, як власність окремих адмі
ністративнотериторіальних оди
ниць. Фактично назва "державна ко
мунальна власність" відображала не
розмежованість об'єктів державної і,
власне, комунальної власності, яка
певною мірою існує й понині. Консти
туція України 1996 р. уточнила фор
ми власності в державі, зокрема вона
визнала комунальну власність як са
мостійну і незалежну від держави
форму публічної власності.
В Основному Законі інститут ко
мунальної власності набув не тільки
юридичного визнання, але й певних
гарантій реалізації. Ст. 142 Консти
туції України [1] фактично визначе
но приблизний перелік об'єктів пра
ва комунальної власності. До цих
об'єктів відносяться рухоме та неру
хоме майно, доходи місцевих бюд
жетів, інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у власності територі
альних громад сіл, селищ, міст, рай
онів у містах, а також об'єкти їхньої
спільної власності, що перебувають
в управлінні районних та обласних
рад. Конституція України закріпила
статус комунальної власності як
складного конституційноправового
інституту, функціонування якого
залежить від багатьох суб'єктів кон
ституційного права: громадян, тери
торіальних громад, органів місцево
го самоврядування, місцевих органів
виконавчої влади тощо. По суті,
Конституція заклала такі основи ре
алізації комунальної власності, які
дають змогу з допомогою конститу
ційноправових важелів гарантувати
її належне та конституційне викори
стання. На теперішній час, після ска
сування Закону України "Про
власність", питання власності розг
лядаються ще й Цивільним та Госпо
дарським Кодексами.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)
Метою даної статті є досліджен
ня інституціональної бази форму
вання і розвитку комунальної влас
ності, окреслення складових і на
прямів її удосконалення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Відповідно до ст. 35 Закону Ук
раїни "Про власність" до об'єктів
права комунальної власності нале
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жить: майно, що забезпечує діяль
ність відповідних рад та утворюва
них ними органів; кошти місцевих
бюджетів, державний житловий
фонд, об'єкти житловокомунально
го господарства; майно закладів на
родної освіти, культури, охорони
здоров'я, торгівлі, побутового об
слуговування; майно підприємств;
місцеві енергетичні системи, транс
порт, системи зв'язку та інформації,
включаючи націоналізоване майно,
передане відповідним підприєм
ствам, установам, організаціям; інше
майно, необхідне для забезпечення
економічного і соціального розвит
ку відповідної території, а також
майно, передане у власність адміні
стративнотериторіальної одиниці
іншими суб'єктами права власності.
Однак, повніший перелік об'єктів
права комунальної власності даний
у Законі України "Про місцеве само
врядування в Україні" від 21 травня
1997 p., згідно зі ст. 60 якого під
приємства, установи та організації,
в тому числі банки, страхові товари
ства, а також пенсійні фонди, част
ка в майні підприємств, житловий
фонд, нежитлові приміщення, закла
ди культури, освіти, спорту, охоро
ни здоров'я, науки, соціального об
слуговування та інше майно і майнові
права, рухомі та нерухомі об'єкти —
визначені відповідно до закону як
об'єкти права комунальної влас
ності, а також кошти, отримані від їх
відчуження [3].
Зазначені суб'єкти права держав
ної та комунальної власності
здійснюють належні їм повноважен
ня, використовуючи, зокрема, особ
ливий правовий інститут — управлін
ня. Таке управління державним май
ном від імені народу (населення адм
іністративнотериторіальної оди
ниці) спершу здійснювали відповідно
Верховна Рада України, місцеві ради
народних депутатів України та упов
новажені ними державні органи (ст.
33 Закону України "Про власність"),
а після прийняття Конституції — без
посередньо Кабінет Міністрів Украї
ни, територіальні громади та уповно
важені ними органи. Отже, управлін
ня загальнодержавною та комуналь
ною власністю її суб'єкти здійснюють
або самостійно, або через уповнова
жені ними державні органи. З метою
підвищення ефективності викорис
тання загальнодержавної та кому
нальної власності та оперативності
прийняття управлінських рішень,
управлінські функції щодо цієї влас
ності, як правило, делегуються упов
новаженим органам.
Реформування та підвищення
ефективного функціонування кому
нальномайнового комплексу місце
вих органів влади відповідно до ви
мог часу — це проблема, яка посідає
чільне місце в системі розвитку міс
цевого самоврядування.
На сьогодні в Україні немає чіт
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кого розподілу об'єктів комунальної
власності різних рівнів місцевого са
моврядування. Відсутність єдиного
реєстру муніципальної власності та її
розподілу між органами місцевого
управління призводить до кон
фліктів, оскільки місцеві органи вла
ди не знають, на що поширюється
їхній контроль. До того ж, з метою
збереження за собою комунальної
власності, обласні та районні ради
створюють спільні органи управлін
ня комунальним майном. Нині визна
чення комунальної власності потре
бує більш глибокого формулювання.
В деяких наукових працях визначен
ня обмежується як власність адміні
стративнотериторіальних одиниць
згідно із законодавством, в інших —
як матеріальна основа місцевого гос
подарства. Тому доречною є позиція,
що в широкому розумінні комуналь
на власність — це сукупність майно
вих комплексів та майнових прав, які
належать адміністративнотериторі
альній одиниці, слугують забезпечен
ню соціальноекономічних потреб на
селення та є джерелом отримання до
ходів. Основу ресурсного забезпе
чення місцевого самоврядування по
винна складати економічна база, яка
формується саме комунальною (му
ніципальною) власністю.
Муніципальна власність з позицій
інституційного підходу має бінарну
природу і є формою суспільної влас
ності, що представляє відносини між
суб'єктами територіальнолокалізова
ної економічної системи в рамках кри
теріїв прибутковості, ефективності та
економічної стійкості. Якісна від
мінність муніципальної форми влас
ності від приватної з позиції інститу
ційного підходу полягає в особливо
му характері її прояву, в тому, що ця
форма містить у своїй структурі об
'єкти, які дають доходи, та об'єкти, що
є дотаційними. В процесі управління
муніципальною власністю домінує ор
ієнтація на забезпечення фінансуван
ня соціальної сфери, організацію
діяльності підприємств та організацій
соціальної інфраструктури, а також
на підтримку на соціально прийнятно
му рівні зайнятості населення муніци
пального утворення, створення спри
ятливих умов для здійснення видів
діяльності, що приносять дохід і насе
ленню, й муніципальному утворенню
загалом [5; 14].
Як і будьяка система, муніци
пальне утворення розвивається, тоб
то в його підсистемах відбуваються
невідворотні спрямовані та зако
номірні зміни.
У місцевому самоврядуванні
зміст поняття "корпоратизм" можна
розглядати як тип суспільних відно
син, що об'єднують у доцільних ви
падках власність територіальної гро
мади та соціальноекономічні інтере
си, які виникають на основі спільно
го володіння власністю членами те
риторіальної громади, реалізуються

на договірних засадах і формують
соціальну мотивацію економічного
розвитку муніципального утворен
ня. Слушною є розгляд окремих по
ложень запропонованої моделі у ко
ли серед чинників, які слід розгляда
ти, досліджуючи корпоративні від
носини у внутрішньому середовищі
муніципальних утворень як об'єктів
управління, найбільш значущими є
види спільних інтересів суб'єктів гос
подарювання, жителів і влади. Це їх
зміст, обсяг, періодичність способу
реалізації, інтенсивність і очікуваний
результат взаємодії, що здійснюють
ся для їх створення, спонукальні мо
тиви, спосіб оформлення, рівень не
обхідності, можливість розвитку
інтересів, кількість учасників та інші
характеристики спільної праці, що
потребують координації умов і про
цесів їх здійснення [8].
Проблеми управління комуналь
ною власністю є найскладнішими для
системи місцевого самоврядування.
Далеко не у всіх територіальних гро
мадах здійснений належний облік
об'єктів комунальної власності, про
ведена їх фінансовоекономічна оцін
ка тощо.
Від імені та в інтересах територ
іальних громад дії щодо володіння,
користування та розпорядження об
'єктами права комунальної власності
можуть здійснювати відповідні орга
ни місцевого самоврядування.
Комунальна власність — най
важливіша складова матеріальної та
фінансової основи місцевого само
врядування. З усіх джерел зростан
ня добробуту територіальних громад
їй належить особлива роль, оскіль
ки можливість примноження при
бутків від об'єктів комунальної влас
ності, насамперед, від нерухомого
майна, залежать лише від рівня ефек
тивності управління цим майном і
майновими правами [6]. Одним з на
прямів підвищення ефективності ви
користання комунального майна у
сучасних умовах є передача його в
оренду фізичним і юридичним осо
бам, що на теперішній час є досить
вагомою складовою поповнення міс
цевого бюджету.
Другим напрямом використання
комунального майна в Україні був
обраний шлях приватизації кому
нального майна. За даними регіо
нального відділення ФДМУ по
Дніпропетровській області, тільки за
2009 рік у Дніпропетровській області
була змінена форма власності у 172
об'єктів комунальної власності. Це
принесло до бюджетів різних рівнів
20739,0 тис. грн. Лише у Дніпропет
ровську змінили форму власності 14
об'єктів на суму 4664,9 тис. грн. [12],
але в зв'язку з тим що всі вони відно
сяться до об'єктів "малої привати
зації" гр. А територіальна громада
назавжди втратила їх зі своєї влас
ності, зменшив таким чином матері
альну вартість свого муніципально
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го утворення.
Інтенсивні процеси роздержав
лення підприємств комунальної
форми власності призводять до
зменшення кількості об'єктів, що пе
ребувають у розпорядженні місце
вих органів. Однак досвід інших
країн засвідчив, що кількість під
приємств комунальної форми влас
ності у розпорядженні місцевих
органів є показником рівня еконо
мічної децентралізації. Тому, з метою
підвищення рівня та якості надання
послуг соціального характеру, міс
цеві органи повинні знаходити раці
ональні пропорції між комунальни
ми підприємствами та суто приват
ними об'єктами.
Щоб механізм повноправної ко
мунальної власності в Україні запра
цював, його необхідно забезпечити
певними фінансовими та матеріальни
ми ресурсами, у першу чергу, це — зе
мельні та інші ресурси. Кожна рада
повинна мати і відповідні фінансові
кошти, відокремлені від коштів інших
рівнів управління, та право вільно роз
поряджатись грошовими надходжен
нями в межах своїх повноважень [51,
с. 130]. Формування матеріально
фінансової основи місцевого самовря
дування в Україні приводить до вис
новку, що суттєвих корективів вима
гає бюджетна політика держави, ос
кільки на місцях має залишатися не
менше половини коштів, що надходять
до бюджету з відповідної території,
інакше місцеве самоврядування буде
позбавлене достатніх фінансів.
Отже, комунальна власність як
матеріальна основа місцевого само
врядування повинна формуватися
для задоволення комплексу інте
ресів і територіального співтовари
ства шляхом реального перетворен
ня її в колективну і корпоративну
власність співтовариства громадян
муніципального утворення.
Таким чином, розглядаючи ви
щевказані способи використання ко
мунального майна, можна дійти вис
новків, що приватизація, за якою мо
жуть з'явитися певні корпоративні
права — права особи, частка якої
визначається у статутному фонді
(майна) господарської організації,
що визначають правомочності на
участь цієї особи в управлінні госпо
дарською організацією, отримання
певної частини прибутку (дивідендів)
даної організації та активів у разі
ліквідації останньої [7] — у мешкан
ців муніципального утворення, безу
мовно, дала б більш дієвий розвиток
як самій територіальній громаді, так
і її мешканцям. Бо саме ця схема ви
користання комунальної власності
дає змогу відтворювати вартість май
на та за умови інвестування й збіль
шувати її.
Крім того, відповідно до ст. 1218
ЦК України до складу спадщини вхо
дять усі права та обов'язки, що на
лежали спадкодавцеві на момент
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відкриття спадщини і не припинили
ся внаслідок його смерті. Оскільки
право власності на акції і права ма
ють переважно майновий характер,
акції за правом спадкоємства (за за
коном чи за заповітом) переходять
до спадкоємців. Після отримання
свідоцтва про право на спадщину
потрібно лише здійснити перереєст
рацію прав власності на акції у реє
строутримувача або у зберігача, в
якого померлим акціонером був
відкритий рахунок у цінних паперах.
Враховуючи складові муніци
пальної економіки, призначення і
зміст діяльності органів місцевого
самоврядування, корпоративний ме
тод управління на рівні муніципаль
них утворень деякими дослідниками
[13] пропонується впроваджувати за
трьома напрямками:
— створення корпоративних му
ніципальних підприємств;
— придбання частки акцій муні
ципальними утвореннями в корпора
тивних структурах, що знаходяться
на їх території;
— формування корпоративних
немайнових відносин в муніципаль
них утвореннях з усіма підприєм
ствами й інституціями, що знахо
дяться на території міста.
ВИСНОВКИ
Проаналізувавши багато норма
тивноправових актів, можна сказа
ти, що на сьогодні у законодавстві
створені певні умови для забезпечен
ня ефективного управління корпора
тивним правами, але вони ще недо
статньо розвинені на рівні муніци
пального утворення. І тому в Україні
слід передбачити прийняття низки
законів стосовно комунального кре
диту, комунальних цінних паперів,
для того щоб органи місцевого само
врядування могли скористатися пра
вом створення комунальних банків
та інших фінансовокредитних уста
нов; законодавчо визначити статус
територіальної громади, її внутріш
ню організацію, принципи розподі
лу повноважень та порядок форму
вання представницьких органів.
Розвиток застосування основних
чотирьох методів ведення ефектив
ного муніципального господарства
— пряме управління, муніципально
підрядна система, муніципально
орендна система та муніципальна
концесія — також надасть можли
вості для підвищення рівня надання
певних послуг населенню та забезпе
чення сталого розвитку територіаль
ної громади.
Комунальна власність повинна
набути статусу корпоративної, захи
щеної законом як власність певної
територіальної громади. Це ство
рить якісно нові економічні засади
місцевого самоврядування: місцеві
органи управління матимуть власну
юридично оформлену самостійну
фінансовоекономічну базу.
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