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СУБ'ЄКТИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 

Закріплення на законодавчо
му рівні множинності форм влас

ності на природні ресурси є пе

редумовою існування різних 

суб'єктів , що реалізовують повно

важення власників як безпосе

редньо, так і через відповідні 

органи. Згідно з Конституцією 

й Законом «Про місцеве само

врядування в Україні» суб'єктами 
права комунальної власності вза

галі й на природні ресурси , зок
рема , виступають відповідні те

риторіальні громади, які поряд 

з іншими суб'єктами права влас-
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ності займають особливе місце 
[5; 1997. - NQ 24.- Ст. 170]. 

Мета даної статті- вивчення 

окремих положень , що стосують

ся суб'єктів права комунальної 

власності на природні ресурси: 

з'ясування поняття «територі

альні громади» і форм реалізації 

ними цього права з посиланням 

на положення чинного законо

давства й на наукові надбання. 

Розробленням зазначеної про

блематики займалися фахівці 

різних галузей права [Див. : 1 ; 2; 
4; 6-8] , але саме в зазначеному 
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аспекті вона не була належним 

чином досліджена. 

За ч. 1 ст. 1 вказаного Закону 
територіальна громада- це «жи

телі , об'єднані постійним прожи

ванням у межах села , селища , 

міста , що є самостійними адміні

стративно-територіальними оди

ницями , або добровільне об
'єднання жителів кількох сіл , що 

мають єдиний адміністративний 

центр». Отже, у цьому визначенні 

робиться акцент на те , що тери

торіальну громаду складають 

особи (мешканці), об'єднані по

стійним проживанням на від
повідній території- адміністра

тивно-територіальної одиниці. 

На підставі Конституції Украї

ни й у межах ч . 1 ст. 19 указаного 
Закону представницький орган 

місцевого самоврядування може 

прийняти статут територіальної 

громади села, селища, міста з ме
тою врахування історичних, на

ціонально-культурних, соціально

економічних та інших особливос
тей здійснення місцевого само

врядування . Статут є основним 

нормативно-правовим актом тери

торіальної громади , що окреслює 

правові рамки взаємовідносин 

суб'єктів самоврядування терито

ріальної громади в межах Консти

туції й законів України , про що 

йдеться в п. 2 ст. 1 Модельного 
статуту територіальної громади 

[9]. За його п . 5 ст. 2 територіаль

ну громаду складають мешканці 

- Гі члени , які проживають на те-
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риторії громади. У п . 6 ст. 2 гово
риться , що реєстрація осіб , які 

проживають на території терито

ріальної громади , здійснюється в 
порядку, визначеному законодав

ством. Дані реєстрації переда

ються у виконавчий комітет ради 
територіальної громади в поряд

ку і строки , окреслені чинним за

конодавством. Згідно зп. 7 ст. 2 
цього Статуту своє право на 

участь у реалізації самовряду

вання територіальної громади в 

повному обсязі здійснюють їі чле

ни - громадяни України , які досяг

ли 18-річного віку і які не визнані 

судом недієздатними , тобто по

вноправні члени цієї громади , 

кожен з яких є одним із джерел 

та одночасно одним з асоційова

них носіїв правосуб'єктності тери

торіальної громади в цілому. 

Отже, територіальну грома

ду складають жителі (члени ос

танньої) зареєстровані у встанов

леному законом порядку і меш

кають на Ті території. До речі , сло

восполучення «постійне прожи

вання» в дефініції поняття «те

риторіальна громада» , що міс

титься в Законі «Про місцеве са

моврядування в Україні», не ви

користовується , а передбачаєть

ся реєстрація у визначеному за

коном порядку. Окрім того, своє 

право на участь у самоврядуванні 

територіальної громади в повно

му обсязі реалізують не всі їі чле

ни , а лише громадяни України , які 

досягли 18-річного віку і які не виз-

2012/119 



Питання екологічного, трудового 
й міжнародного приватного права 

нані судом недієздатними - по

вноправні члени громади . 

Поруч з Модельним статутом 

територіальної громади функці

онують статути територіальних 

громад окремих міст (наприклад , 

Івано-Франківська , Херсону, Хар

кова та ін .) . Звернімося до основ

них положень таких статутів . 

За ч. 1 ст. 35 Статуту м. Івано
Франківська [11] його територі
альну громаду складають усі 

мешканці міста - фізичні особи 

(громадяни України, іноземні гро

мадяни , особи без громадян

ства) , які постійно проживають у 
межах цього міста. Фізичні осо

би вважаються постійно прожи

ваючими в м . Івано-Франківську 

(учасниками територіальної гро

мади) , якщо вони мають у місті 

власну або найману жилу площу 

(за винятком готелів) і зареєстро

вані як його постійні мешканці 
(ч. 2 ст. 35). За ст. 36 цього Ста
туту на міському референдумі , 

при консультативному опитуванні 

територіальної громади й на ви

борах депутатів міської ради й 

міського голови право голосу 

мають учасники цієї громади -
громадяни України , яким на день 

голосування виповнилось 18 ро
ків , за винятком осіб , визнаних 
судом недієздатними. 

У ст. 9 Статуту громади м . 

Херсона [1 З] зазначається , що . . 
територІальною громадою МІста 

є сукупність його жителів і насе

лених пунктів, які на момент 
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прийняття цього Статуту входять 

до юрисдикції Херсонської 

міської ради (перелік населених 

пунктів міститься в додатках до 

нього) . За ч . 1 ст. 1 О Статуту гро
мадим . Херсона членами тери

торіальної громади міста є гро

мадяни України , які постійно про
живають у цьому місті та інших 

населених пунктах , що належать 

до юрисдикції Херсонської 

міської ради . Постійне місце про

живання визначається відповід

но до чинного законодавства Ук

раїни (ч . 2). Згідно зі ч . 1 ст. 11 
Статуту право на участь у здій

сненні місцевого самоврядуван

ня в повному обсязі мають чле

ни територіальної громади міста 

- громадяни України , які досяг

ли 18-річного віку і які є дієздат

ними . 

Згідно з ч . 1 ст. 1 Статуту гро
мади м . Харкова [12] його тери
торіальна громада, як первинний 

суб'єкт місцевого самоврядуван
ня й основний носій його функцій 
і повноважень,- це мешІ<анці , ЯІ<і 

постійно проживають у межах 

міста, яких об'єднують колективні 

інтереси і правовий статус, виз

начений Конституцією України , 

Європейською хартією місцево
го самоврядування , законами 

України , даним Статутом . У ч. 2 
ст. 1 закріплюється, що членами 
територіальної громади м . Хар

кова є особи , які постійно прожи

вають і зареєстровані на тери

торії міста. 
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При дослідженні названих 

положень наведених статутів 

доходимо висновку, що територ

іальну громаду складають не 

просто мешканці , об'єднані пост

ійним проживанням на від

повідній території (на адміністра

тивно-територіальній одиниці) , 
а особи , які (а) мають власну або 

найману жилу площу в місті (за 

винятком готелів) і (б) зареєстро

вані як постійні його жителі . 

Спираючись на розглянуті 

положення , зазначимо, що змісту 

досліджуваних статутів бракує 
чіткості й одностайного підходу 
до тлумачення таких категорій , як 

«жителі міста», «члени територі

альної громади», «постійне місце 

проживання» та ін . Те ж саме має 

місце й на загальнотеоретично

му рівні : різні думки висловлю

ються науковцями, які розгляда

ли питання правового статусу 

територіальних громад [Див. : 1, 
С. 63; 2, С. 22-27; 4, С . 207; 6, 
С. 306; 7, С. 483-490; 8, С. 50-60]. 
Tat<, П . М. Любченt<о, посилаю

чись на науt<ові доробt<и таких 

науковців , як В . Ф . Погорілко, О. 

Ф. Фрицький , М . О . Баймуратов 

та інші , які підкреслюють , що чле

ном територіальної громади 

може бути особа, якщо вона на
родилася або стала мешкати в 

цьому конкретному населеному 

пункті , окрім цього має певне не

рухоме майно в межах даної ад

міністративно-територіальної 

одиниці, платить комунальні по-
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датки [10, с. 138], формує зако
номірне запитання : як бути з тими 

хто постійно мешкає в населено

му пункті, але не володіє нерухо

мим майном або ж не є платни

ком місцевих податків і зборів [8, 
с. 56, 57]? Окрім того, зазначає 
далі вчений , дискусійним зали
шається питання щодо включен

ня до складу членів територіаль

ної громади разом з особами , які 

постійно мешкають на даній тери

торії або мають нерухоме майно, 

або є платниками комунальних по

датків , також осіб, які працюють у 

даному населеному пункті [8, 
с . 54]. Невизначеним залишаєть

ся й питання стосовно визнання 

іноземних громадян та осіб без 

громадянства членами територ

іальної громади . У зв'язку із цим 

урегулювання на законодавчому 

рівні цієї проблеми є вкрай важ

ливим [8, с. 56]. 
Варто підкреслити, що про

блеми правового статусу терито
ріальних громад ще досить да

леt<і до вирішення, а тому потре

бують поглибленого теоретично

го дослідження з метою вироб

лення єдиного підходу до цих 

суб'єктів , який був би покладений 

у під , рунтя законодавчого регла

ментування цієї сфери . 

Стосовно законодавчого зак

ріплення положень з приводу 

суб'єктного складу комунальної 

власності на природні ресурси 

звернімося до відповідних нор

мативно-правових актів . Згідно з 
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ч. 1 ст. 142 Конституції України 
матеріальні й фінансові підвали

ни мІсцевого самоврядування 

становлять рухоме й нерухоме 
майно, доходи місцевих бюд

жетів , інші кошти, земля, при

родні ресурси , які є у власності 

територіальних громад сіл , се

лищ, міст, районів у містах, а та
кож об'єкти їх спільної власності , 

що перебувають в управлінні 

районних та обласних рад . Як 

зазначається в ч . 1 ст. 60 Закону 
«Про місцеве самоврядування в 

Україні» територіальним грома

дам сіл, селищ, міст, районів у 
містах належить право комуналь

ної власності на рухоме й неру

хоме майно , доходи місцевих 

бюджетів , інші кошти , землю, 

природні ресурси , підприємства, 

установи й організації і т. д . 

LЦо стосується конкретних 

природних ресурсів , звернімо 
увагу на приписи нормативно

правових актів, у яких передба
чається право комунальної влас

ності на той чи інший природний 

ресурс. Зокрема , у п. б) ч. 1 ст. 80 
Земельного кодексу України гово

риться , що суб'єктами права 

власності на землю є територі

альні громади, які безпосередньо 

або через органи місцевого само
врядування реалізують своє пра

во на землі комунальної влас

ності [5; 2002. - NQ 3-4. -Ст. 27]. 
Згідно з ч. З ст. 9 Лісового кодексу 
України право комунальної влас

ності на ліси реалізується терито-
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ріальними громадами безпосеред

ньо або через утворені ними орга

ни місцевого самоврядування [5; 
1994.- NQ 17. - Ст. 99]. 

Право комунальної власності 

на рівні чинного законодавства 

передбачається й на об'єкти тва
ринного світу. У ст. 6 Закону Ук
раїни «Про тваринний світ» заз
начається , що об'єкти тваринно

го світу, які утримуються (збері

гаються) підприємствами , уста

новами й організаціями держав

ної або комунальної форми влас

ності, є об'єктом права держав

ної або комунальної власності [5; 
2002. - NQ 14. - Ст. 97]. 

Відповідно до положень Кон

ституції (ст. 142), Закону «Про 
місцеве самоврядування в Ук

раїні» (ст. 60) та інших норматив
но-правових актів суб'єктами пра

ва комунальної власності є тери

торіальні громади . Вони ж є суб
'єктами права комунальної влас

ності як на природні ресурси вза

галі , так і на об'єкти тваринного 
світу, зокрема, але тільІ<И на ті, що 

перебувають на утриманні (збері

ганні) підприємств , установ й 

організацій комунальної форми 

власності . Термін «утримувати» 

означає доглядати , годувати де

небудь; тримати в певному стані 
[3, с. 1 309], а «зберігати» - три

мати що-небудь у відповідних 

умовах [3, с. 346]. Таким чином, 
підприємства, установи й органі

зації комунальної форми влас

ності щодо об'єктів тваринного 
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світу здійснюють певні дії, що 

відбивають зміст понять «утри

мання» і «зберігання» . 

З'ясуємо далі взаємозв'язок 
територіальних громад як суб'єк

тів права комунальної власності 

на об'єкти тваринного світу і під

приємств , установ та організацій 
комунальної форми власності , які 

здійснюють їх утримання (збері

гання). У ч . 1 ст. 6 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 

Україні» говориться , що первин

ним суб'єктом місцевого само

врядування , основним носієм 

його функцій і повноважень є те
риторіальна громада села , сели

ща, міста. У ч. 2 цієї ж етапі заз
начається, що територіальні гро

мади сусідніх сіл можуть об'єдну

ватися в одну територіальну гро

маду, створювати єдині органи 

місцевого самоврядування й оби
рати єдиного сільського голову. 

За ч. 2 ст. 5 вказаного Закону в міс
тах з районним поділом за рішен
ням територіальної громади міста 

або місьІ<ОЇ ради можуть утворю

ватися районні в місті ради . У ч . 5 
ст. 6 Закону закріплено , що в 

містах з районним поділом тери

торіальні громади районів у містах 

діють як суб'єкти права власності. 

Зап. ЗО ч. 1 ст. 26 даного За
кону виключно на пленарних зас

іданнях сільської , селищної чи 

міської ради вирішуються такі пи

тання , як прийняпя рішень про 

створення , ліквідацію, реорганіза

цію або перепрофілювання 
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підприємств , установ чи органі

зацій комунальної власності відпо

відної територіальної громади . 

Щодо норм Цивільного кодек

су України, то в його ч . 2 ст. 169 
визначено, що територіальні гро

мади вправі створювати юридичні 
особи публічного права (кому

нальні підприємства , навчальні 

заклади тощо) у випадках і в по

рядку, встановлених Основним 

законом [5; 200З . - N2 40-44. -
Ст. З56]. 

Окрім того, за ч . 1 ст. 78 Гос
подарського кодексу України 

(стосовно підприємств комуналь
ної форми власності) комуналь

не унітарне підприємство ство

рюється компетентним органом 

місцевого самоврядування в роз

порядчому порядку на базі відок

ремленої частини комунальної 

власності і входить до сфери його 

управління [5; 200З . - N2 18. -
Ст. 144]. За ч. З цієї ж статті май
но комунального унітарного 

підприємства перебуває в кому
нальній власності й заІ<ріплюєть

ся за таким пІдприємством на 

праві або господарського відан

ня (комунальне комерційне 

підприємство) , або оперативно

го управління (комунальне неко

мерційне підприємство). 
Проаналізувавши нормативні 

приписи чинного законодавства 

щодо взаємозв'язку територіаль

них громад з підприємствами , 

установами й організаціями кому

нальної форми власності, може-
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Питання екологічного, трудового 
й міжнародного приватного права 

мо дійти наступних виснов кі в: 

(1) суб'єктами права комунальної 

власності є територіальні грома

ди ; (2) чинним законодавством 
передбачається можливість 

створення територіальними гро

мадами юридичних осіб публіч
ного права; (З) підприємства , ус

танови й організації комунальної 
власності- це суб'єкти , що фун

кціонують на основі комунально'і 

власності ; (4) власниками майна, 

яке передається підприємствам , 

установам та організаціям кому

нальної власності , є територі

альні громади. 

Підсумовуючи виклад е ні 

міркування , зазначимо , що тери

торіальні громади виступають 

суб'єктами права комунальної 

власності на природн і ресурси. У 

зв'язку із цим як суб'єкти , які ма

ють повний обсяг прав та обо
в'язків, передбачених нормами 

чинного законодавства , вони по

винні не тільки ними володіти , а 
й реально реалізовувати . Питан

ня змісту й чіткості формулюван
ня поняття «територіальні грома

ди» на сьогодні залишається 

відкритим . А тому необхідно роз

робити таке їх визначення , яке 

дозволило б зрозуміти , що ж ста

новить собою досліджувана ка

тегорія й у чому особливість те

риторіальних громад порівняно з 

іншими суб'єктами права влас

ності на природні ресурси. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

СУБЬЕКТЬІ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЬІЕ РЕСУРСЬІ 
Троцкая М. В. 

Изучается понятие территориальньІх громад как субьектов права коммунальной соб

ственности на природньІе ресурсьІ. Рассматривается их взаимосвязь с предприятиями, уч

реждениями и организациями коммунальной формьІ собственности. Анализируются положе
ния действующего законодательства и теоретические исследования по зтой проблематике. 

Ключевь1е слова: субьектьІ, субьектьІ права коммунальной собственности на природ
ньІе ресурсьІ , территориальньІе громадь!, предприятия, учреждения и организации комму

нальной формьІ собственности. 

SUBJECTS OF LAW OF COMMUNAL PROPERTY OF NATURAL RESOURCES 
Trotskaya М. V. 

The notion of territorial communities as subjects of communal natural resources property 
right is studied. lts interconnection with enterprises, institutions and organizations of communal 
form of ownership is examined. Provisions of the legislation in force and theoretical researches of 
this issue are analyzed. 

Кеу words: subjects, subjects of communal natural resources property right, territoria l 
communities, enterprises, institutions and organizations of communal form of ownership. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 
УКРАЇНСЬКИМИ ЛІСАМИ В 1945-1953 РОКИ 

Актуальність теми дослід

ження пов'язана з виключною 

важливістю функції правового 

регулювання системи управління 

лісовою галуззю. Історичний 

досвід , накопичений українським 

народом, свідчить про наявність 

прямого зв'язку між управлінсь

кими рішеннями щодо л ісів та 

екологічним станом цього при

родного ресурсу. Інтерес до ра

дянського досвіду правового ре-
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гулювання управління галуззю (в 

1945 - 1953 рр.) не є невипадко

вим . Саме на цьому історичному 

відрізку часу відбулося форму

вання системи управління ліса

ми , яка в трансформованому виг

ляді проіснувала понад півстолі

ття і справляє й дотепер вплив 

на лісову галузь . Виходячи із цьо

го проведена в 1945 - 1953 роки 
реорганізація управління лісами 
потребує досконального вивчен-
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