
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

147www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Політична та економічна кризи, які охопили Ук�
раїну упродовж останніх років, негативно познача�
ються на багатьох сферах її суспільного розвитку. Ре�
формування вітчизняної системи місцевого самовря�
дування, одним із важливих напрямів якого є вдоско�
налення нормативно�правового забезпечення місце�
вого самоврядування, відносять до категорії питань,
що потребують невідкладного розв'язання. Не�
від'ємною складовою у цьому контексті постає пра�
вове регулювання управління власністю територіаль�
них громад, яке базується на врахуванні сучасних ре�
алій, внутрішніх та зовнішніх викликів розвитку ук�
раїнського суспільства.

Проблемою, що розглядається в даній статті, є
нормативно�правове забезпечення управління
спільною власністю територіальних громад в Україні,
а практичним завданням — визначення шляхів його
вдосконалення. Отримані в ході дослідження статті
результати можуть бути використані в державно�уп�
равлінській науці, а саме — для вирішення завдання
наукового теоретико�методологічного обгрунтуван�
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ня засад управління власністю територіальних громад
в Україні в сучасних умовах розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Теоретичним підгрунтям дослідження, здійснюва�
ного в межах даної статті, стали наукові праці та пуб�
лікації В.М. Алексєєва [2; 3], В.І. Борденюка [5; 6], Н.Р.
Нижник [8], В.Ф. Погорілка [11], підручник за редак�
цією Ю.П. Битяка [1], навчальний посібник П.Д.
Біленчука, В.В. Кравченка, М.В. Підмогильного [4] та
ін.

Актуальні теоретико�правові проблеми станов�
лення і розвитку місцевого самоврядування та його
співвідношення з державним управлінням розгляда�
ються В. І. Борденюком. Визначено місце місцевого
самоврядування в системі соціального управління, по�
няття та основні форми децентралізації державної
влади, місце місцевого самоврядування в механізмі
держави, системні взаємозв'язки органів місцевого
самоврядування з формами та методами діяльності
органів державного управління.

Досліджуючи співвідношення самоврядування,
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місцевого самоврядування та державного управлін�
ня, В.І. Борденюк зазначає, що "в сучасних умовах в
територіальній громаді здійснюється не самовряду�
вання, а управління, яке є відносно відокремленою
(децентралізованою) частиною державного управлі�
ння". Науковець пропонує розглядати співвідношен�
ня органів державної влади й органів місцевого само�
врядування крізь призму здійснення спільної управ�
лінської діяльності. Він також вважає, що вживане в
Конституції України  10  поняття "місцеве самовря�
дування" умовно визначає демократичну систему дер�
жавного управління на місцях, в основу якої покла�
дено залучення громадян України, згрупованих за
ознакою спільно проживання у відповідні територі�
альні громади, до управління державними справами
на засадах правової, організаційної та фінансово�ма�
теріальної автономії в межах, визначених Конститу�
цією та законами України [5, с. 118—122].

Алексєєв В. М. [2] звертає увагу на те, що одним
із основних елементів децентралізації влади є
власність територіальних громад, яка відіграє значну
роль у становленні та розвитку місцевого самовряду�
вання у зарубіжних країнах.

Аналіз історичних, теоретичних, методологічних,
правових аспектів місцевого самоврядування, а також
визначення пріоритетних напрямів його розвитку в
Україні здійснили П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко і М.В.
Підмогильний [4].

У підручнику "Адміністративне право України" за
редакцією Ю. П. Битяка питання управління держав�
ною і регіональною власністю вивчаються в окремій
главі [1, с. 308—315], зокрема це організаційно�пра�
вові засади, система й правове становище органів уп�
равління власністю та врегулювання сфери управлін�
ня власністю територіальних громад в Україні.

Зрозуміло, що трансформації в системі держав�
ного управління в Україні, які здійснюються на заса�
дах децентралізації влади, мають одночасно супро�
воджуватися підвищенням ролі територіальних гро�
мад, зокрема в управлінні комунальною власністю, та
вимагають нових підходів до організації управління
на місцевому рівні.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
До проблем, які залишаються невирішеними у про�

цесі становлення місцевого самоврядування в Україні,
В. Ф. Погорілко відносить формування комунальної
власності. Науковець вважає, що зволікання у розв'�
язанні питання спільної власності територіальних
громад як на місцевому так і на загальнодержавному
рівнях в цілому, призводить до недостатнього забез�
печення фінансово�економічної самодостатності те�
риторіальних громад [11, с. 542—543]. Подібної точ�
ки зору дотримується В. М. Алексєєв, котрий зазна�
чає, що "залишаються неврегульованими питання, що
стосуються взаємодії органів місцевого самовряду�
вання різних рівнів у вирішенні проблем, пов'язаних
з управлінням об'єктами спільної власності територ�
іальних громад" [2].

Дійсно, незважаючи на наявність значного маси�
ву наукових праць, в яких вивчаються різні аспекти
державного управління і місцевого самоврядування в
Україні, недостатньо висвітленим нині залишається
питання нормативно�правового забезпечення управ�
ління спільною власністю територіальних громад в
Україні. Також існує термінологічна невизначеність
понять "спільна власність територіальних громад",
"управління спільною власністю територіальних гро�

мад". Дослідженню зазначених аспектів і присвя�
чується дана стаття.

Метою даної статті є осмислення сучасного ста�
ну правового забезпечення управління спільною влас�
ністю територіальних громад в Україні.

Для досягнення мети дослідження поставлено такі
завдання:

1) проаналізувати сучасний стан нормативно�пра�
вового регулювання управління спільною власністю
територіальних громад в Україні;

2) сформулювати на основі аналізу термінології,
поданої в чинному вітчизняному законодавстві, виз�
начити поняття "спільна власність територіальних
громад" та "управління спільною власністю територі�
альних громад";

3) виокремити основні проблеми, які виникають
при здійсненні управління комунальною і спільною
власністю територіальних громад в Україні, та запро�
понувати шляхи їх розв'язання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Зміну правових відносин і форм власності в Ук�

раїні можна віднести до найбільш радикальних транс�
формацій, здійснюваних у нашій державі з часів вход�
ження її до складу колишнього Радянського Союзу,
суспільні відносини якого в цій сфері характеризува�
лися тотальним одержавленням. Можна вважати, що
спільна власність в Україні як різновид комунальної
власності була започаткована ще в березні 1990 р. з
прийняттям Верховною Радою СРСР Закону "Про
власність в СРСР" [13], основні положення якого по�
ширювалися на територію Союзу РСР, до складу яко�
го входила Українська РСР. Цим законом встановлю�
валось:

— власник на свій розсуд володіє, користується і
розпоряджається майном, яке йому належить (ст. 1);

— об'єкти права власності — земля, її надра, води,
рослинний і тваринний світ, будівлі, споруди, устат�
кування, предмети матеріальної і духовної культури,
гроші, цінні папери та інше майно (ст. 3);

— суб'єкти права власності — радянські громадя�
ни;

— форми власності: 1) колективна; 2) державна;
3) змішана, яка утворювалася на основі об'єднання
майна, яке перебуває у власності громадян, юридич�
них осіб і держави (ст. 4).

Статтею 23 закону [13] встановлювалась кому�
нальна власність або власність адміністративно�тери�
торіальних утворень (край, область, район тощо). Те�
риторіальні органи влади було наділено правами во�
лодіння, розпоряджання та управління майном, яке
перебувало у власності адміністративно�територіаль�
ного утворення (АТУ).

У лютому 1991 р. в Україні було прийнято Закон
про власність  12 , в якому Українська держава про�
голошувалася суверенною у врегулюванні всіх відно�
син власності на своїй території, а кожен громадянин
України наділявся правом "володіти, користуватися і
розпоряджатися майном особисто або спільно з інши�
ми". Відповідно до ст. 2 (п. 4) цього Закону встанов�
лювалось три рівноправних форми власності: приват�
на; колективна; державна.

Статтею 31 Закону  12  в Україні визнавалось існу�
вання власності комунальної (адміністративно�тери�
торіальних одиниць (АТО)), яка разом із власністю за�
гальнодержавною (республіканською) складали дер�
жавну власність. Тобто комунальна власність розгля�
далась як різновид державної форми власності. Суб�
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'єктами права власності визначались (ст. 32): загаль�
нодержавної — держава в особі Верховної Ради Ук�
раїни; комунальної — АТО в особі обласних, район�
них, міських, селищних, сільських Рад народних де�
путатів. Ст. 34, 35 Закону  12  встановлювались об�
'єкти права власності комунальної та загальнодер�
жавної.

У 1996 р. з прийняттям Конституції України [10]
комунальну власність було виокремлено і закріплено
як окрему форму власності (на рівні з державною та
приватною). Відповідно до ст. 13 Конституції Украї�
ни [10] держава забезпечує рівність усіх суб'єктів пра�
ва власності перед законом, а також захист прав усіх
суб'єктів права власності і господарювання. Право
спільної власності певною мірою визначається ст. 142
Конституції, в якій зазначено, що "територіальні гро�
мади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договір�
них засадах об'єкти комунальної власності, а також
кошти бюджетів для виконання спільних проектів або
для спільного фінансування (утримання) комунальних
підприємств, організацій і установ, створювати для
цього відповідні органи і служби".

Аналіз положень чинного законодавства України,
зокрема Конституції України  [10], законів та інших
нормативно правових актів дає підстави констатува�
ти факт, що нормативно�правове забезпечення управ�
ління спільною власність існує на таких рівнях.

Перший рівень — конституційний, а саме: статті
13, 142, 143 Конституції України.

Другий — законодавчий. На сьогодні питання, по�
в'язані з управлінням спільною власністю територі�
альних громад в Україні, врегульовуються низкою за�
конодавчих актів, до яких можна віднести: Госпо�
дарський кодекс України [7]; Цивільний кодекс Ук�
раїни [18]; Закон України "Про місцеве самоврядуван�
ня" [15]; Закон України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" [16].

Цивільним кодексом України [18] визначено пра�
во державної власності (ст. 326) і право комунальної
власності (ст. 327).

У Цивільному кодексі України [18] врегулюванню
питань, пов'язаних з правом спільної власності, при�
свячено окрему главу — 26. Відповідно до ст. 355 цьо�
го кодексу майно є спільним, якщо воно знаходиться
у власності двох або більше осіб (співвласників) та на�
лежить їм на праві спільної часткової або на праві
спільної сумісної. У ст. 368 визначається, що суб'єкта�
ми права спільної сумісної власності можуть бути дер�
жава, територіальні громади, фізичні особи та юри�
дичні особи та інші встановлені законом суб'єкти.

Відповідно до ст. 24 Господарського кодексу Ук�
раїни [7] управління господарською діяльністю у ко�
мунальному секторі економіки здійснюється через си�
стему організаційно�господарських повноважень те�
риторіальних громад та органів місцевого самовряду�
вання щодо суб'єктів господарювання, які належать
до комунального сектора економіки і здійснюють
свою діяльність на основі права господарського відан�
ня або права оперативного управління.

Земельним кодексом України [9] визначено повно�
важення обласних рад (ст. 8(а)) та Верховної Ради Ав�
тономної Республіки Крим (ст. 7(а)) у галузі земель�
них відносин на відповідних територіях, зокрема їх
наділено правом розпорядження землями, що знахо�
дяться у спільній власності територіальних громад.

Законом України "Про місцеве самоврядування"
[15] у ст. 43 визначено, що виключно на пленарних за�
сіданнях районної та обласної ради вирішуються пи�
тання щодо: управління об'єктами спільної власності
територіальних громад, що перебувають в управлінні

районних і обласних рад (п. 20); надання згоди на пе�
редачу об'єктів з державної власності у спільну
власність територіальних громад та прийняття рішень
про передачу об'єктів права спільної власності тери�
торіальних громад, що перебувають в управлінні рай�
онних, обласних рад, у державну власність, а також
щодо придбання об'єктів державної власності (п. 32).
Державні органи контролюють використання переда�
них цим об'єктам державних коштів. Підставою для
набуття права комунальної власності є передача май�
на територіальним громадам безоплатно державою,
іншими суб'єктами права власності, а також майно�
вих прав, створення, придбання майна органами
місцевого самоврядування в порядку, встановленому
законом.

Закон України "Про передачу об'єктів права дер�
жавної та комунальної власності" [16] врегульовує
правові відносини, пов'язані з передачею об'єктів пра�
ва державної власності у комунальну власність і
спільну власність територіальних громад, а також
об'єктів права комунальної власності у державну
власність. Цим законом, зокрема, визначено основні
засади, об'єкти, фінансування та умови передачі
об'єктів державної і комунальної власності.

На третьому рівні правові відносини управління
спільною власністю територіальних громад регламен�
туються підзаконними актами , зокрема постановою
Кабінету Міністрів України від 21 березня 1998 р. №
1482  17  та цілою низкою інших підзаконних актів,
які прийняті Кабміном України, центральними орга�
нами виконавчої влади, місцевими органами виконав�
чої влади та органами місцевого самоврядування.

Аналіз положень цивільного законодавства умож�
ливлює розкрити сутність поняття "спільна власність
територіальних громад". За вихідну точку приймемо
положення, що власність є спільною, якщо вона зна�
ходиться у власності двох і більше осіб (співвласників)
та належить їм на праві власності — спільної частко�
вої або спільної сумісної. Іншими словами, спільна
власність характеризується наявністю декількох
суб'єктів та одного об'єкта. Важливо також прийня�
ти до уваги, що спільну власність поділяють на: 1)
спільну часткову власність (з огляду на визначення
часток; 2) спільну сумісну власність (без визначення
часток). Спільна власність вважається частковою,
якщо договором не встановлена спільна сумісна
власність на майно. Суб'єктами права спільної суміс�
ної власності можуть бути держава і територіальні
громади. Законодавством встановлено, що об'єкти,
які перебувають у державній власності можуть, пе�
редаватися органам місцевого самоврядування.

Обов'язковою умовою спільної власності є те, що
її суб'єкти в повному обсязі володіють, користують�
ся і розпоряджаються майном, яке належить їм на
праві спільної власності, а свої правомочності вони
реалізують спільно. Право спільної часткової влас�
ності здійснюється співвласниками за їхньою згодою.
Тобто, щоб відчужити майно, що належить до
спільної власності, необхідно отримати згоду всіх
співвласників. У випадку продажу нежитлового при�
міщення, яке перебуває у спільній власності територ�
іальних громад, селищна рада має право на частку.
Особливістю здійснення управління спільною власн�
істю територіальних громад є те, що воно не спрямо�
ване на отримання прибутку, а на забезпечення дос�
татнього рівня життя, реалізацію інтересів населен�
ня відповідних територій. Іншими словами, територі�
альна громада має право на свій розсуд і в своїх інте�
ресах володіти, користуватися і розпоряджатися май�
ном, що належить їй, безпосередньо або через орга�
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ни місцевого самоврядування.
На підставі аналізу, викладеного вище, та пода�

них у ст. 1 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання" [15] тлумачень термінів можна визначити по�
няття "спільна власність територіальних громад" як
власність територіальної громади (власник), право
щодо володіння, користування і розпоряджання якою
належить двом або більше визначених законодав�
ством суб'єктам права власності (співвласникам) в
особі територіальної громади, органу державної вла�
ди, органу місцевого самоврядування.

Виходячи з аналізу статей господарського зако�
нодавства, розкриємо сутність поняття "управління
спільною власністю територіальних громад". Стриж�
невим є положення, що держава, органи державної
влади та органи місцевого самоврядування не можуть
бути суб'єктами господарювання! В комунальному
секторі  економіки здійснювати господарську
діяльність можуть лише суб'єкти господарювання
(державні, комунальні та інші підприємства, які ут�
ворені відповідно до Господарського кодексу [7]. Тоб�
то, господарська компетенція органів державної вла�
ди та органів місцевого самоврядування реалізується
від імені відповідної державної чи комунальної уста�
нови, які використовують надане майно на праві влас�
ності, праві господарського відання. Право госпо�
дарського відання полягає в речовому праві держав�
ної, комунальної установи (суб'єкта підприємництва)
володіти, користуватися і розпоряджатися майном,
закріпленим за ним територіальною громадою (влас�
ником), органом державної влади або органом місце�
вого самоврядування (уповноваженим власником ор�
ганом) з обмеженням правомочності розпорядження
щодо окремих видів майна за згодою власника у ви�
падках, передбачених Господарським кодексом [7] та
іншими законами.

Територіальна громада володіє правом здійсню�
вати оперативне управління господарською діяльні�
стю суб'єкта підприємництва (комунальної установи)
через систему організаційно�господарських повнова�
жень. Право оперативного управління полягає в ре�
човому праві суб'єкта господарювання володіти, ко�
ристуватися і розпоряджатися майном, закріпленим
за ним власником (уповноваженим ним органом) для
здійснення некомерційної господарської діяльності,
у межах, встановлених Господарським кодексом [7]
та іншими законами, а також власником майна (упов�
новаженим ним органом). Відповідно до чинного за�
конодавства територіальна громада на праві власни�
ка майна може делегувати органу державної влади,
органу місцевого самоврядування (уповноваженому
власником органу) реалізацію права оперативного уп�
равління.

На підставі проведеного вище аналізу можна виз�
начити поняття "управління спільною власністю те�
риторіальної громади", як діяльність територіальної
громади (власника), яка пов'язана з ефективною прак�
тичною реалізацією права спільної власності (волод�
іння, користування і розпоряджання спільною влас�
ністю) та спрямована на задоволення спільних потреб,
інтересів територіальної громади.

Як зазначалось вище, відповідно до ст. 142 Кон�
ституції України [10] матеріальною і фінансовою ба�
зою місцевого самоврядування є рухоме та нерухоме
майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, зем�
лю, природні ресурси, що є у власності територіаль�
них громад, а також об'єкти їх спільної власності, що
перебувають в управлінні районних, обласних рад.
Тобто левову частку в структурі матеріальної і фінан�
сової бази місцевого самоврядування займає кому�

нальна власність. Ефективне управління нею є запо�
рукою економічного розвитку та соціального забез�
печення мешканців територіальних громад. Важливою
конституційною нормою, визначеною частиною тре�
тьою ст. 142 Конституції є положення, що держава
бере участь у формуванні бюджетів місцевого само�
врядування та підтримує його фінансово.

Втім, як свідчить практика, недосконалість чинно�
го законодавства зумовлює неефективність в уп�
равлінні спільною власністю територіальних громад
та призводить до неналежного матеріального і фінан�
сового забезпечення діяльності органів місцевого са�
моврядування в Україні. Існує ціла низка недоліків,
які на практиці не дозволяють територіальним гро�
мадам в повному обсязі реалізувати своє законне пра�
во спільної власності, оскільки вони не є повноправ�
ними суб'єктами спільної власності. На підставі ана�
лізу зазначених вище правових актів, а також літера�
турних джерел [1; 2; 3; 4; 6] можна виокремити на�
ступні найбільш істотні проблеми, виникнення яких
зумовлене недосконалістю правового унормування
питань управління спільною власністю територіаль�
них громад.

1. Надмірна централізація державного управлін�
ня та залежність місцевого самоврядування від дер�
жавної влади, що призводить, по суті, до злиття
спільної власності територіальних громад з держав�
ною формою власності.

2. Збитковість структури комунальної власності
територіальних громад, яку складають здебільше не�
прибуткові, економічно неефективні комунальні
підприємства, державні організації та об'єкти соц�
іальної інфраструктури, які після приватизації зали�
шилися у віданні місцевих органів влади. Ресурсопог�
линаючий характер комунальної власності територі�
альних громад, з одного боку, неефективний підхід
до формування бюджету "згори донизу" та низька
фіскальна самостійність на місцевому рівні, з друго�
го боку, призводять до значного дефіциту місцевих
бюджетів, неспроможності більшості територіальних
громад, органів місцевого самоврядування виконува�
ти власні та делеговані повноваження, відновлювати
основні фонди та надавати якісні державні послуги
населенню.

3. Прогалини у чинному правовому врегулюванні
сфери управління спільною власністю територіальних
громад, провокують виникнення ситуації, в якій орга�
нам місцевого самоврядування вигідніше залишатися
дотаційною територією, ніж самостійно займатися
розв'язанням проблем місцевого розвитку. Свою без�
ініціативність і пасивність у вирішенні цих проблем
органи місцевого самоврядування нерідко прикрива�
ють зверненнями до центральних органів виконавчої
влади, парламенту з проханням виділити місцевим
бюджетам додаткове фінансування. Органи місцево�
го самоврядування не зацікавлені в акумуляції коштів
для спільного утримання об'єктів комунальної влас�
ності. Це призводить до неефективного управління
об'єктами спільної власності та нераціонального ви�
користання наявних ресурсів територіальних громад.

4. Відсутність чітко визначених механізмів,
об'єктів, суб'єктів управління комунальною і спільною
власністю, а також їхніх повноважень щодо управлі�
ння цими об'єктами також зумовлює неефективне ко�
ристування і розпоряджання майном, що належить
територіальним громадам. Іншими словами, чинна
вітчизняна нормативно�правова база не сприяє зап�
ровадженню ефективної моделі управління комуналь�
ною і спільною власністю, а також становленню са�
модостатніх територіальних громад.
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Тобто недосконалість, прогалини у чинному
вітчизняному нормативно�правовому врегулюванні
питань, пов'язаних з управлінням спільною власністю
територіальних громад, призводять до обмеження на
практиці у реалізації права територіальної громади
володіти, користуватися і розпоряджатися спільною
власністю. Про недосконалість врегулювання цієї
сфери свідчить і те, що у чинному законодавстві за�
лишаються наразі чітко невизначеними: механізми уп�
равління об'єктами спільної власності, а також мо�
дель управління такою власністю; суб'єкти управлін�
ня об'єктами спільної власності, а також повноважен�
ня цих суб'єктів та механізми реалізації цих повнова�
жень.

Варто зазначити, що в Україні вже розроблено де�
кілька відповідних законопроектів, які покликані усу�
нути прогалини, впорядкувати та вдосконалити чин�
не законодавство, яке врегульовує сферу управління
комунальною і спільною власністю територіальних
громад. Зокрема, проект Закону України "Про кому�
нальну власність в Україні" [14] внесений на розгляд
Верховної Ради України ще 6 червня 2008 р. (реєстр.
№ 2617). Даним законопроектом визначені: суб'єкти
та об'єкти права комунальної власності; право кому�
нальної власності та підстави його виникнення;
здійснення та припинення права комунальної влас�
ності; управління комунальними корпоративними
правами; захист права комунальної власності. Втім,
за результатами розгляду в першому читанні цей за�
конопроект було відхилено. До основних його не�
доліків слід віднести: дублювання значна частини по�
ложень, визначених Цивільним і Господарським ко�
дексами України [7; 18], Законом України "Про місце�
ве самоврядування в Україні" [15] та іншими закона�
ми, що стосуються комунальної власності та права
спільної власності; неузгодженість термінологічних
визначень з відповідними термінами чинного законо�
давства, зокрема Закону про місцеве самоврядуван�
ня в Україні [15].

У цьому контексті ми вважаємо, що усунути про�
галини у нормативно�правовому забезпеченні управ�
ління спільною власністю територіальних громад до�
цільно не через прийняття нового закону, а шляхом
внесення відповідних змін та доповнень у положення
чинного законодавства в Україні, зокрема до Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" [15].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМКУ
Результати дослідження статті, які отримано в

ході аналізу правових актів, які врегульовують питан�
ня управління спільною власністю територіальних
громад в Україні та інших літературних джерел, да�
ють підстави сформулювати наступні висновки.

1. З'ясовано, що передумовою для започаткуван�
ня спільної власності в Україні стало прийняття бе�
резні 1990 р. Верховною Радою СРСР закону "Про
власність в СРСР, в якому визнавалась змішана фор�
ма власності, що утворювалася на основі об'єднання
майна, яке перебуває у власності громадян, юридич�
них осіб і держави. Формування відносин власності
продовжується в незалежній Українській державі та
відзначається становленням державної, приватної і
комунальної форм власності, а також їх різновидів.
Аналіз дав підстави виокремити трирівневу систему
нормативно�правового забезпечення управління
спільною власністю територіальних громад в Україні:
перший — конституційний; другий — законодавчий;
третій — нормативно�правовий. Доведено, що тери�

торіальні громади не є повноправними суб'єктами
спільної власності, оскільки на практиці існують пра�
вові прогалини, які обмежують територіальні грома�
ди в повному обсязі володіти, користуватися і розпо�
ряджатися спільною власністю, тобто вони не по�
вністю реалізують своє законне право спільної влас�
ності. Територіальна громада, яка є суб'єктом (влас�
ником) спільної власності, має розпоряджатися цією
власністю, а орган місцевого самоврядування або
орган державної влади, які є співвласниками, можуть
наділятися правом здійснення оперативного управл�
іння.

2. Аналіз сукупності термінів щодо відносин влас�
ності, наявних у чинному вітчизняному законодавстві,
та результати, отримані в ході дослідження статті,
дали автору підстави сформулювати визначення та�
ких понять:

— спільна власність територіальних громад — це
власність територіальної громади (власника), право
щодо володіння, користування і розпоряджання якою
належить двом або більше визначених законодав�
ством суб'єктам права власності (співвласникам) в
особі територіальної громади, органу державної вла�
ди, органу місцевого самоврядування;

— управління спільною власністю територіальної
громади — діяльність територіальної громади (влас�
ника), яка пов'язана з ефективною практичною реал�
ізацією права спільної власності (володіння, корис�
тування і розпоряджання спільною власністю) та
спрямована на задоволення спільних потреб, інтересів
територіальної громади.

3. Встановлено, що недосконалість правового вре�
гулювання питань управління комунальною і спільною
власністю територіальних громад в Україні призво�
дить до виникнення низки проблем, найбільш істот�
ними з яких є такі:

— надмірна централізація державного управлін�
ня, залежність місцевого самоврядування від держав�
ної влади, що зумовлює тенденцію до злиття спільної
власності територіальних громад з державною фор�
мою власності;

— збитковість структури і ресурсопоглинаючий
характер комунальної власності територіальних гро�
мад, яку складають здебільше неприбуткові, економ�
ічно неефективні комунальні підприємства, державні
організації та об'єкти соціальної інфраструктури;

— неефективне управління об'єктами спільної
власності та нераціональне використання наявних ре�
сурсів територіальних громад.

Результати дослідження статті дали змогу запро�
понувати підхід до удосконалення нормативно�пра�
вового забезпечення здійснення управління спільною
власністю територіальних громад в Україні, який ба�
зується на внесенні відповідних змін і доповнень у по�
ложення чинного законодавства в Україні, зокрема до
Закону України "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні" [15]. У цьому контексті актуальним видається
розроблення та впровадження механізмів реалізації
права спільної власності територіальних громад в Ук�
раїні.

До перспективних напрямів подальших розвідок
можна віднести: вивчення питань взаємодії і місця ра�
йонних та обласних рад у системі органів управління
спільною власністю територіальних громад; аналіз за�
рубіжного досвіду і практики управління власністю
територіальних громад та оцінка можливостей його
адаптації в Україні. Результати дослідження статті
також засвідчили, що на державному рівні досьогодні
залишаються нерозв'язаними питання щодо визначен�
ня ефективних шляхів і запровадження дієвих ме�
ханізмів реалізації управління спільною власністю в
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Україні, що детермінує необхідність їх виокремлен�
ня в окремий напрям проведення наукових дослід�
жень.
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