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ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Статтю присвячено висвітленню однієї з актуальних проблем адміністративного права 
щодо питання реалізації органами місцевого самоврядування передбачених законодавством 
України повноважень у сфері земельних відносин, окресленню проблем здійснення муніципаль-
ними органами адміністративних процедур у цій галузі, а також визначенню шляхів вирі-
шення цих проблем у сфері реалізації земельних відносин. 

Автором з’ясовано, що адміністративну процедуру органів місцевого самоврядування 
у сфері земельних відносин становить порядок реалізації владних повноважень, передбачений 
нормами адміністративного та земельного права, що визначає «взірець» поведінки посадо-
вих осіб органів місцевого самоврядування під час здійснення ними своїх повноважень у галузі 
земельних відносин і завершується прийняттям адміністративного акта і зверненням його до 
виконання. Внутрішню сутність такої процедури також становить алгоритм дій фізичних 
і юридичних осіб (суб’єктів права власності на землю) як учасників земельних відносин щодо 
виконання покладених на них адміністративним та земельним законодавством суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків. 

У статті досліджено порядок здійснення органами місцевого самоврядування у сфері 
земельних відносин таких адміністративних процедур, як: нормотворчі, правозастосовно-сер-
вісні, установчі, організаційно-дозвільні, контрольно-наглядові адміністративні процедури. 
Аргументовано, що органи місцевого самоврядування зобов’язані передусім інформувати насе-
лення щодо поточного стану вилучення (викупу) та надання земельних ділянок, що зумовлено 
принципами демократичного управління справами територіальної громади і забезпечення про-
зорості щодо розпорядження землею як об’єктом комунальної власності. Зазначено, що органи 
місцевого самоврядування щодо вирішення земельних спорів здійснюють відповідні дії в межах 
таких стадій: 1) порушення провадження щодо розгляду та вирішення земельного спору; 2) під-
готовка до розгляду; 3) розгляд та вирішення земельного спору по суті; 4) оскарження рішення 
(за наявності підстав, передбачених законом); 5) виконання рішення.

Ключові слова: публічна влада, органи місцевого самоврядування, територіальна громада, 
земельні відносини, земельні спори, адміністративна процедура.

Постановка проблеми. У межах наданих 
законом повноважень органами місцевого само-
врядування здійснюються організаційна та роз-
порядча діяльність, яка вимагає послідовних, 
узгоджених між собою юридично-владних 
окремих дій – адміністративних процедур, що 
супроводжується застосуванням різних пра-
вових засобів нормотворчого, розпорядчого 
та юрисдикційного (правоохоронного) характеру 
в галузі земельних відносин. Та обставина, що 
процедурна форма підходить для регулювання 
правових відносин, в яких особливо важливою 
є формальна визначеність, підкреслює її осо-
бливе місце в механізмі правового регулювання 
і, як наслідок, набуває таких специфічних рис, 
як: урегульованість нормами права, структурова-
ність правовими відносинами, спрямованість на 
правовий результат тощо. Наявність цих ознак 

є підставою виникнення правової процедури, 
зокрема адміністративної [1, с. 121].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти багатопланової проблематики 
організації та функціонування органів місцевого 
самоврядування неодноразово були предметом 
аналізу вітчизняних дослідників: В.Б. Авер’янова, 
Ю.П. Битяка, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, 
Є.О. Безсмертного, В.М. Вакуленка, Б.М. Дани-
лишина, А.Т. Комзюка та ін.

Постановка завдання. Метою цієї статті 
є спроба в науковому аналізі розроблення питань 
щодо визначення та окреслення адміністратив-
них процедур органів місцевого самоврядування 
у сфері земельних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміст адміністративної процедури органів місце-
вого самоврядування визначається тим, що про-
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цедура застосування норми права посадовою 
особою органу місцевого самоврядування склада-
ється з окремих дій, які вчиняються послідовно, 
в певному порядку, узгоджуються між собою; 
вчиняються такі дії у зв’язку з тим, що органи 
й посадові особи місцевого самоврядування наді-
ляються відповідними повноваженнями для вирі-
шення питань територіальної громади; адміні-
стративні процедури становлять зміст діяльності 
цих владних суб’єктів; органи і посадові особи 
місцевого самоврядування можуть одночасно 
брати участь у багатьох адміністративних проце-
дурах, які знаходяться на різних стадіях (етапах) 
розгляду та вирішення [2, c. 9].

Ст. 13 Конституції України констатує, що 
земля є об’єктом права власності Українського 
народу. Від його імені права власника здійсню-
ють органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування. Згідно зі ст. ст. 14 та 142 Кон-
ституції України земля може належати на праві 
власності громадянам, юридичним особам, дер-
жаві й територіальним громадам сіл, селищ, міст. 
Ст. 80 Земельного Кодексу України чітко перед-
бачено, що суб’єктами права власності на землю 
є громадяни та юридичні особи – на землі приват-
ної власності; територіальні громади, які реалізу-
ють це право безпосередньо або через органи міс-
цевого самоврядування, – на землі комунальної 
власності; держава, яка реалізує це право через 
відповідні органи державної влади, – на землі 
державної власності. Характерно, що органи міс-
цевого самоврядування зобов’язані передусім 
інформувати населення щодо поточного стану 
вилучення (викупу) та надання земельних діля-
нок, що зумовлено принципами демократичного 
управління справами територіальної громади 
і забезпечення прозорості щодо розпорядження 
землею як об’єктом комунальної власності. Адже 
право власності на землю територіальних громад 
урегульовано ст. 83 Земельного кодексу України, 
згідно з якою землі, які належать на праві влас-
ності територіальним громадам сіл, селищ, міст, 
є комунальною власністю (у разі передачі їм 
земель державної власності; відчуження земель-
них ділянок для суспільних потреб та з мотивів 
суспільної необхідності відповідно до закону; 
прийняття спадщини; придбання за договором 
купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими 
цивільно-правовими угодами; виникнення інших 
підстав, передбачених законом).

Слід відзначити, що законодавець дозво-
ляє територіальним громадам сіл, селищ, міст 
об’єднувати на договірних засадах належні їм 

земельні ділянки комунальної власності і здій-
снювати управління ними відповідно до закону. 
Між тим територіальні громади можуть бути 
суб’єктами права спільної власності на земельну 
ділянку, а суб’єктами права спільної власності 
на земельні ділянки територіальних громад – 
районні та обласні ради. Отже, суб’єктами права 
власності на земельні ділянки комунальної влас-
ності є територіальні громади сіл, селища, міста, 
а розпорядниками земельних ділянок комуналь-
ної власності щодо передачі у власність або 
у користування можуть бути лише територіальні 
громади сіл, селища, міста через свої виборні 
органи – сільські, селищні, міські ради. Районні 
та обласні ради мають право на розпорядження 
лише тими землями, що є у них на праві спіль-
ної власності відповідних територіальних гро-
мад, набуті в порядку, визначеному законом. 
Такі висновки можна зробити, якщо комплексно 
проаналізувати нормативні приписи не лише 
Земельного Кодексу України, а також Конституції 
України, Податкового Кодексу України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про землеустрій», «Про Державний земельний 
кадастр», «Про охорону земель», «Про державний 
контроль за використанням та охороною земель», 
які до того ж визначають і компетенцію місцевих 
рад у галузі організації землеустрою, координації 
діяльності місцевих органів земельних ресурсів, 
здійснення контролю за використанням та охоро-
ною земель комунальної власності. 

Наприклад, згідно зі ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» до виключної 
компетенції сільських, селищних, міських рад 
як органів місцевого самоврядування належить 
вирішення відповідно до закону питань регулю-
вання земельних відносин. У Земельному Кодексі 
України, зокрема у ст. ст. 8–12, окреслено повно-
важення обласних, районних, районних у містах, 
сільських, селищних, міських рад та їх виконав-
чих органів у галузі земельних відносин. Так, 
у ст. 12 Земельного кодексу України зазначено, 
що до повноважень сільських, селищних, міських 
рад у сфері земельних відносин належить: розпо-
рядження землями територіальної громади; пере-
дача земельних ділянок комунальної власності 
у власність громадян та юридичних осіб; надання 
земельних ділянок у користування із земель кому-
нальної власності; вилучення земельних ділянок 
із земель комунальної власності; викуп земель-
них ділянок для суспільних потреб відповідних 
громад; організація землеустрою; координація 
діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 
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здійснення контролю за використанням та охоро-
ною земель комунальної власності, додержання 
земельного та екологічного законодавства; обме-
ження, тимчасова заборона (зупинка), викорис-
тання земель громадянами і юридичними осо-
бами у разі порушення земельного законодавства; 
підготовка висновків щодо вилучення земельних 
ділянок; встановлення та зміна меж населеного 
пункту; внесення пропозицій до районної ради 
щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст; 
вирішення земельних спорів; вирішення інших 
питань у галузі земельних відносин.

Згідно із Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо роз-
ширення повноважень органів місцевого самовря-
дування та оптимізації надання адміністративних 
послуг» [3] ст. 12 Земельного кодексу України 
доповнено частиною другою, в якій закріплено 
повноваження виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад у сфері земельних відно-
син на території сіл, селищ, міст, зокрема щодо 
надання відомостей з Державного земельного 
кадастру та вирішення інших питань у сфері 
земельних відносин відповідно до закону. Окремо 
також відзначимо, що у Главі 32 (ст. ст. 187–190) 
цього кодифікованого акту визначено завдання 
державного контролю з використання земель під-
контрольними суб’єктами, якими є не лише грома-
дяни, що здійснюють господарську чи іншу діяль-
ність, пов’язану з використанням землі, а також 
органи місцевого самоврядування, що здійсню-
ють розпорядчі функції стосовно землі [4].

М.В. Шульга та І.В. Ігнатенко вважають, що 
ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» більш детально визначає повно-
важення виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад як власні, так і делеговані їм органами 
виконавчої влади. В їх складі основними визнані 
підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій 
щодо вилучення (викупу), а також надання під 
забудову та для інших потреб земель, що перебу-
вають у власності територіальних громад; щодо 
встановлення ставки земельного податку; здій-
снення контролю за додержанням земельного 
законодавства, використанням і охороною земель; 
реєстрація права користування землею і догово-
рів на оренду землі [5, c. 4]. Враховуючи зміст 
нормативних положень ст. ст. 26 та 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчим органам рад делеговані такі повнова-
ження в галузі земельних відносин: а) здійснення 
контролю за додержанням земельного законо-
давства, використання та охорони земель; б) реє-

страція суб’єктів права власності на землю, права 
користування землею і договорів на оренду землі;  
в) видача документів, що посвідчують право влас-
ності та право користування землею; г) організа-
ція і ведення земельно-кадастрової документації; 
д) вирішення земельних спорів тощо.

Пунктом 271.2 ст. 271 Податкового кодексу 
України і ч. ч. 1, 4 ст. 23 Закону України «Про 
оцінку земель» передбачено прийняття місце-
вими радами рішень про затвердження техніч-
ної документації з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок у межах населених пунктів, 
яка використовується як база оподаткування 
у визначених законом випадках. Відповідно до 
п. 284.1 ст. 284 Податкового Кодексу України 
органи місцевого самоврядування наділені повно-
важенням приймати рішення нормативного харак-
теру щодо встановлення ставок плати за землю 
та пільг щодо земельного податку, що сплачується 
на відповідній території [6]. Як бачимо, вирі-
шення окреслених питань відноситься до катего-
рії місцевих і, відповідно, підпадає під предмет 
регулювання органів місцевого самоврядування. 
Тим більше, що кошти, які надходять від плати 
за землю, спрямовуються до місцевих бюджетів, 
прямо впливаючи на фінансову спроможність 
територіальних громад [7, c. 3].

Зміст ч. 3 ст. 158 Земельного кодексу України 
засвідчує, що вирішення земельних спорів у межах 
населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що 
перебувають у власності і користуванні громадян, 
та додержання громадянами правил добросусід-
ства, а також спори щодо розмежування меж райо-
нів у містах також віднесено до компетенції органів 
місцевого самоврядування. Відповідно до п. п. 5  
п. «б» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» повноваження виконавчих 
комітетів місцевих рад із вирішення земельних спо-
рів у порядку, встановленому законом, визначаються 
серед категорії делегованих повноважень цих орга-
нів місцевого самоврядування. Крім того, відповідні 
повноваження щодо вирішення земельних спорів 
органами місцевого самоврядування закріплені  
ст. ст. 8, 9, 10, 12 Земельного кодексу України, а про-
цедура розгляду земельних спорів – у ст. 159 назва-
ного кодифікованого акту. Зокрема, органи місце-
вого самоврядування здійснюють відповідні дії 
в межах таких стадій: 1) порушення провадження 
щодо розгляду та вирішення земельного спору;  
2) підготовка до розгляду; 3) розгляд та вирішення 
земельного спору по суті; 4) оскарження рішення (за 
наявності підстав, передбачених законом); 5) вико-
нання рішення.
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Аналіз норм адміністративного та земель-
ного законодавства свідчить, що органи місце-
вого самоврядування реалізують надані законом 
повноваження і приймають відповідні управлін-
ські рішення (нормативно-правового та індивіду-
ального характеру) за чітко встановленими адмі-
ністративними процедурами.

Серед них левову частку становлять нормотворчі 
процедури, внаслідок яких приймаються рішення 
органів місцевого самоврядування у вигляді норма-
тивно-правових актів і містять загальнообов’язкові 
норми права, які поширюються на невизначене 
коло осіб і діють на території дії компетенції від-
повідного органу. Наприклад, рішення сільських, 
селищних та міських рад про: затвердження ста-
вок земельного податку відповідно до Податкового 
Кодексу України та пільг щодо його сплати; затвер-
дження технічної документації з нормативної гро-
шової оцінки земельних ділянок; затвердження 
генеральних планів населених пунктів або планів 
зонування територій; затвердження детальних 
планів територій; затвердження благоустрою насе-
лених пунктів; затвердження містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні; затвердження землев-
порядної документації, не пов’язаної з передачею 
у власність чи наданням у користування земельних 
ділянок комунальної власності, тощо.

Серед адміністративних процедур, що мають 
неюрисдикційний характер і спрямовані на вирі-
шення справ стосовно земельних відносин пози-
тивного характеру, які виникають у процесі вико-
навчо-розпорядчої діяльності органів місцевого 
самоврядування, слід також зарахувати право-
застосовно-сервісні адміністративні процедури. 
Їх наслідком є прийняття індивідуального адмі-
ністративного акта, із застосуванням норм адмі-
ністративного та земельного права, що визнає 
законність земельних прав фізичних та юридич-
них осіб, держави чи територіальної громади, 
а також їх захист з метою утвердження правопо-
рядку у сфері використання землі на території від-
повідної громади. Як приклад, рішення дозвіль-
ного характеру сільських, селищних та міських 
рад щодо: передачі у власність земельних діля-
нок комунальної власності; надання в користу-
вання земельних ділянок комунальної власності 
(оренду); викуп земельних ділянок для суспіль-
них потреб чи з мотивів суспільної необхідності; 
затвердження технічної документації із землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки; зміни 
цільового призначення земельної ділянки; припи-
нення права користування земельними ділянками 
комунальної власності тощо.

У межах установчих адміністративних 
процедур органи місцевого самоврядування  
(за необхідністю) можуть створювати окремі 
комісії і служби для реалізації спільних про-
ектів, програм та планів, спрямованих на регу-
лювання конкретних ситуацій, які виникають 
у сфері використання, охорони та відтворення 
земель [8]. Тим більше, що законодавець 
у Законі України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» закріпив можливість цих органів при-
ймати рішення з питань регулювання земельних 
відносин у визначених законом випадках.

Окреме місце в системі адміністративних про-
цедур органів місцевого самоврядування у сфері 
земельних відносин посідають контрольно-
наглядові процедури, завдяки яким здійснюється 
самоврядний контроль та нагляд за дотриман-
ням і запобіганням порушення норм земельного 
законодавства на території певної територіальної 
громади, за використанням та охороною земель 
комунальної власності, і спрямовані на забезпе-
чення раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів та охорону довкілля. 

На думку Г.Л. Монастирського, ефективність 
реалізації повноважень органів місцевого само-
врядування щодо здійснення контрольної діяль-
ності в галузі використання та охорони земель 
залежить від багатьох чинників. До основних 
належать такі: повнота та комплексність земель-
них повноважень; зрозумілість та коректність 
нормативного формування повноважень у галузі 
земельних відносин; практичне використання 
наданих повноважень; ресурсне наповнення 
процесу реалізації повноважень; ступінь інфор-
маційно-аналітичного забезпечення компенса-
ційної сфери органів місцевого самоврядування 
[9, c. 227–232]. 

Основними принципами здійснення органами 
місцевого самоврядування контролю за вико-
ристанням та охороною земель є: забезпечення 
раціонального використання та охорони земель 
як основного національного багатства, що пере-
буває в комунальній власності; пріоритет вимог 
екологічної безпеки у використанні земельних 
ресурсів територіальної громади (або територі-
альних громад) над економічними інтересами; 
повне відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю 
внаслідок порушення земельного законодавства 
України; поєднання заходів економічного сти-
мулювання відповідно до сфери використання 
та охорони земель. Учена доповнює цей перелік 
ще й такими принципами: законності; всебічності, 
об’єктивності та гласності контрольної діяль-
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ності; своєчасності, плановості та доцільності; 
справедливості, рівності та професіоналізму; 
дієвості, оперативності, результативності та ефек-
тивності [10]. Загалом, зміст політики органів 
місцевого самоврядування у сфері контролю за 
охороною земельних ресурсів має забезпечувати: 
збереження ґрунтів, їхніх корисних властивостей, 
насамперед родючості, максимально можливе 
запобігання втрат і виснаження сільськогосподар-
ських земель, обмеження відведення продуктив-
них земель для несільськогосподарських потреб; 
своєчасне попередження й усунення причин, що 
призводять до деградації, забруднення та засмі-
чення земель небезпечними відходами людської 
діяльності, порушення й знищення ґрунтів і збід-
нення екосистем; своєчасне здійснення підпри-
ємствами виробничої, гірничодобувної, аграр-
ної та інших видів господарської діяльності, що 
зумовлюють руйнування ґрунтового покриву, 
втрату ним родючості та порушення екологічної 
рівноваги функціонування земель, а також під-
ривають стійкість агроландшафтів тощо; раці-
ональне використання і збереження земельних 
ресурсів, поліпшення корисних властивостей 
та санітарно-гігієнічного стану ґрунтів, еколо-
гічно й економічно обґрунтовані освоєння і мелі-
орацію непридатних для господарського викорис-
тання земель; своєчасне запобігання й усунення 
негативного впливу деградованих, забруднених 

і порушених земель на здоров’я людини, окремі 
природні ресурси й довкілля в цілому, а також 
на економічний та соціальний розвиток дер-
жави; максимальний захист від необґрунтованого 
вилучення для несільськогосподарських потреб 
земель, що використовуються сільським і лісовим 
господарством [11].

Висновки. Отже, адміністративну процедуру 
органів місцевого самоврядування у сфері земель-
них відносин становить порядок реалізації владних 
повноважень, передбачений нормами адміністра-
тивного та земельного права, що визначає «взі-
рець» поведінки посадових осіб органів місцевого 
самоврядування під час здійснення ними своїх 
повноважень у галузі земельних відносин і завер-
шується прийняттям адміністративного акта і його 
зверненням до виконання. Внутрішню сутність 
такої процедури також становить алгоритм дій 
фізичних і юридичних осіб (суб’єктів права влас-
ності на землю) як учасників земельних відносин 
щодо виконання покладених на них адміністратив-
ним та земельним законодавством суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків. Сам же спосіб 
розв’язання питання, яке виникає у галузі викорис-
тання та охорони земель, із залученням посадової 
особи органу місцевого самоврядування неодмінно 
пов’язано з учиненням ним певних дій офіційного 
характеру, які й становлять зміст того чи іншого 
виду адміністративної процедури.
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Kirichenko Yu.N. POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES’ IN THE FIELD  
OF LAND RELATIONS

The article is devoted to one of the current problems of administrative law on the exercise of local government 
powers under the laws of Ukraine in the field of land relations, outlining the implementation of municipal 
authorities in this area, as well as identifying ways to solve these problems in the field of land relations.

The author found that the administrative procedure of local governments in the field of land relations 
is the procedure for exercising power, provided by administrative and land law, which determines the 
"pattern" of behavior of local government officials in the exercise of their powers in the field of land 
relations and ends with the adoption of an administrative act and its application for execution. The 
internal essence of such a procedure is also the algorithm of individuals’ actions and legal entities 
(subjects of land ownership) as participants in land relations to fulfill their subjective rights and legal 
obligations imposed by administrative and land legislation.

The article examines the procedure for local governments in the field of land relations of such administrative 
procedures as: rule-making, law enforcement-service, constituent, organizational-permitting, control-
supervisory administrative procedures. It is argued that local governments are obliged, first of all, to inform 
the population about the current state of withdrawal (redemption) and provision of land, which is due to the 
principles of democratic governance of the local community and transparency in land management as an 
object of communal property. It is noted that local governments to resolve land disputes take appropriate action 
within the following stages: 1) initiation of proceedings for consideration and resolution of land disputes;  
2) preparation for consideration; 3) consideration and resolution of the land dispute on the merits; 4) appeal 
against the decision (if there are grounds provided by law); 5) execution of the decision.

Key words: public authorities, local self-government bodies, territorial community, land relations, land 
disputes, administrative procedure.


