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~ф\:р<Іх сільського nобуту. культури, медицJ-Інн тощо. Як наслідок, економі•що 
актнене населення щораз більше й більше nодається на заробітки за кор;tІІN 
З:t~більшого це жінки молодого й середнього віку. Саме вони 
сьо r·одн і найбільшу частку від загальної кількості безробітних. 

flLІJяхами вирішення зазначеної nроблеми мала би 

роз·ясщова:rьна робота місцевих служб зайнятості, оскільки значна кількісn. 
се:rян не знає про nереваги реєстрації в центрах зайнятості та про rt 
'южлнвості . якими можна скористатись. 

До uісї роботи мапи би більш активно долучатись органи місцевщ о 
са.\ю.врядування , однак сьогодні в багатьох сільських населених пунктах нe~tuc 

дісuого центру організації життя громади. Водночас виникає доцільнk-тІо 
включа·ги nроблеми зцйнятості. зокремц. сільського насе.тення. до nлattiІ 

соціа.rьrю-економічного розвитку населених nунктів регіонів. 

Проте. SU<Oю б ефективною не була діяльність служби зайнятості 1 а 
орган ів .\І ісцевого самоврядування, головним у вирішенні зазначеної проблеми 
:-.Іає стати дієве впровадження державою систе~rn nідтримки й розвитку 

сільськогосІюдарських nідприємств. у 1·ому числі фермерських. забезнечеtщ• 
сприят.1ивих законодав•111х, нодаткових, соціально-економі•ших передумов д-•• 

створення нових робочих місць у сільській місцевості. Адже значна кількіс11. 
сі.1ьс І,когослодарських лід11риємств нині є збиТІ<овими 

через сезонне: 

пі.:нтщ~ння цін на nа.ти.вно-мастильні матеріали, ріст цін на енерrоносіі, 
неспрнят.Іиві природно-к.тіматичні умови, що призводить до скорочення шпну 

працівників, тривалої невиnлати заробітної nлати працівпикцм, які працюють 
на І tнх л~.щриємствах, оnлати праці працівників в натуральній формі всупер~:ч 
вимоrа.\1 трудового законодавства тощо. 

Лля системного вирішення цієї nроблеми стратегічними напряма\Іи 
реа. І ізації державної політики соціального захисту насе.1ення в аграрно'wtу 
с ~кто · · 

~;; РІ еконо:о.fІКИ .\Іають стати створення законодавчого механізму дJIJI 
забсзпt:чення працездатному населенню умов, що дадуть змогу за рахунок 

В.ІаСІ І их доходів забезнечуватн більш високий рівень життя: формуваннJІ 
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, 11рнятливого соціального середовища для забезпе•1ення всебічного розвитку 

, нбнстості; створення умов для розвитку і nідвищення якості тр)дового 

Іmн:нціа.1у села та відродження мотивації до праці: сnрияння npouecaм 

11рофссійної і соціальної мобільності сільського населення; збереження і 

ІІІІ.ІІіпшення навколишнього середовища, що вимагає в ідrювідноr·() 

t()Скона.1еlшя механіз ... у соціального захисту [З]. 

При цьо:-.f)' варто враховувати, що втручання держави в регулювання 

, fl) 'tових відносин та від•юсин соніального захисту сільськоІ'О населення '\Іає 

ІІ\ 1 и виваженим. системним та науково обrрунтованим. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТ АЛ ОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
МІСТОБУ ДІВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

Розвиток сільських населених пунктів ІІе!>южливий без :\Ііс rобу.:tівпої 

ІІІК)Ментацїі. яка регулюс планування, забудову та інше використання 

11:риторій та визначає цільове призначення земель. Ca:-.-re наявність та жорстке 

ІІІТримання цієї документації має стати заnорукою гар,·ІОІІ ій ного та 

1І·абі.1ьноrо розвитку територій. Це відповідатиме змісту Концеn ції розвитку 

. ІJr ьських територій, затвердженої розпорsшженням Кабінету Міністрів 

l ll 



України від 23.09.20] 5 р. На сьогодні розвиток сі:tьських територій України 

'\uр;жтеризусться значними відмінностями в рівнях їх соціально-економічtІНІ'О 

ро:sв~Ітку, нсу:sгодженіс·nо ряду законодавчих та нормативно-nравових ажтін 

\1істобудівним законодавством. недостатньо чітко визначеною 

'3:1ІШІьнодержавною стратегією. Спостерt'rається 1 е 1 гативна тендеНІІІ• 

ІІсраціона:ІЬІюго викори<.ї'ання землі. Через недостатність коштів державн01 u 
ПІ \f ісцевнх бюджетів майже припинено розроблення і коригуванн• 

генеральних планів населених пунктів. планів зонування території та іншоr 

містобудівної документації, яка є основою забезnечення стало1 ·о розвитку 

сіJІьських територій. Отже. очевидним сьогодні видається nерехід ніл 

Jtскларування напрю.1ків сталого розвитку населених nунктів до їх 11рактично1 0 
застосування. 

Сі.1ьські території у своє:.1у розвитку мають невnинно наб.1ижатися ДІІ 

евронейських стандартів життя та нраці для осіб, що в них nроживаюн •. 

Цивілізований підхід до їхнього розвитку неможливий без комnлекснопІ 

rІJІ<tІІування забудови (житлової, громадської та ін .. ), яка виступає необхідною 

умовою щюживання. трудоної діяльності та відnочинку сі:1ьських жителів . 

К.Іюч ._t.lя сталоt'О планомірного і гар~tОнійного розвитку сільських територій 

це розроблен11я та викор~1стання у практичній діяльності містобудівноі 

документанії. На сьогодні ці 11итання регулюються спеціальним Законом 

України «Про регу.110вання містобудівної діяльності». 

Містобудівна документація дозволить: а) реалізувати основні напр~rки 

державної nо.tітики щодо забезnечення <:талого розвитку сільських територій, а 

са,1е узгодженість соціального, економічного. містобудівного і екологічного 

аспеJ..1'ів розвитку сільських територій; б) забезnечити раціональне 

використання природних ресурсів; в) забезnечити державне регулювання 

ІІроцсс} nланування і забудови сільських територій шля.'СОМ розроблеНІІ ІІ 

І'С ІІера.1ьних n.tанів, і ншої містобудівної документаці ї, здійснення контролю за 

їх рса.<ізацією (з ура.'С}'ванням державних, сусnільних і nриватних інтересів); 

Г) )..І.осконалити чинне законодавство та розроблеRНЯ нових нормативно-
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ор.щових актів. які регулюватимуть nланування і забудову сільсьКІіХ територі й 

, 1 1 н. Крім того. с.1ід мати на увазі. що наявність nовноцінної сучасної 

111 •·обудівної документації- важлива конкурентна nеревага сільської гро:-.шди 

,, І, utученні системного інвестора та гарантій його nрав. 

Фактично цілісність містобудівної документації забезnечується nовнюt 

ІНІ\юрюt містобудівної документації: від Генеральної схеми rІJІанування 

,, рІпорії України до генера.1Ьного nлану невс.1икого се, Іа. Однак на сьогодні 

ІІІ всі сільські ради мають розроблену та затверджену \Іістобудівну 

tІІk) ментацію (результатом стало <<Недонаnовнення» місцевих бюджетів). 

З метою стимулювання органів місцевого самоврядування до розробки та 

ІІІННіняття nланів зонування території та дстальних nланів тер11торії було 

, 1 t•рсдбачено для llliX низку негативних наслідків. Так, Законо}.-І України «Про 

1 ... , ) лювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. nередбачасться. шо У 

1 ,, 11і відсутності nлану зонування або детального плану території. 

, 11 вердженого відповіл,но до вимог цього Закону. нередача (надання) 

'Ісльних ділянок із земе:Jь державної або комуна.1ьної в.1асності у власність 

''" користування фізичним та юридичним особам для містобудівних 

111нреб забороняється (ч. З ст. 24). До речі, цей же закон також встановив 

•.ІІюрону змінювати цільове призначеmІЯ земельної ді:utнки. яка не відnовідас 

ІІШІІІ)' зонування території та/або детальному плану території (•t.4 ст.24). 

Щоправда, відnовідні вимоги мали набути чинності (на відміну ві,l закону в 

''' юму) з 01.01.12 р. Однак проблема nолягала в тому, що законом. по-nерше. 

''У" передбачений занадто короткий термін, в який nрактично немож.1 иво бу.1о 

JІІІJробити і затвердити відповідну містобудівну докрtентаиію. А nо-друге. 

шкон не містив положень про nерехідний nеріод або ж будь-які винятки на 

Іtрок до розробки всієї необхідної містобудівної документації. У зв'язку з цим 

1111с,1ення в дію ч.З та 4 ст.24 Закону відтерміновувалося сnочатку ..10 

01 .01.2013 р., а nотім до 01.01.2015 р. Отже з 2015 р. такі об:-.1еження набули 

'1111\НОСТі . 
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О,tнuк У зв'язку з відсутністю у більшості сі.1ьських населених пункг• 

шанів зонування та детшrьних планів території певна частина фізичних та 
юридичних осіб не може реалізувати своє право на одержання 

ділянок для містобудівних потреб. Тому необхідно як найшвидше розробиnt 
ві,tІІОВі;щу містобудівну документацію. на основі якої с і.1ьська влада отрима:111 
б можливість більш ефективно здійснювати nоJr ітику облаштування територІJ 
ra реалізацію \fісцевих соціальних nрограм, встановлювати певні обмеженІІІІ 

3абуцови та іншого використатrя територій та окремих зс~1е.-.ьних ділянок. 1 u 
документація r осr·ювою для складання лрогра~1 nроведення земельни~ 

аукціонів. Інвестиційні проекти окремих забудовників також мають базувати~11 
на положеннях містобудівної документації. Досвід інших розвинутих держав 

світу (наnриклад. У Франції nрийнятий не ті.1ьки Кодекс Шlанування міських 
територій (Codc de I'Ur·banisme et de t·нabitat), а й Кодекс nланування сільських 

тернторій (Code rural)) свідчить вро обов 'яз ко ву наявність містобудівної 
доку\Іентації на всіх рівнях · · територrа.1ьного управління, дотримаrrшr 

rюс.r ідовності їі розроблення, дотримання їі проектних рішень. 

Для москоналення системи nланування забудови територій бажано було 

б змінити nідходи в галузі містобудування, здійснити nерехід від галузевого до 
територіального nринципу fUlанування. застосувати світовий проектний досвід 

розробки містобудівної докуJ\rешації на баз і нової територіальної модсні 

сконо)tічних nрогнозів та розрахунків. що дасть З)'Юf)' подолати диспроnорції ) 
сфері уnравління. 

ІЛЬКІВ Наталія Володи~ІІJрівва. 
к.ю.rr .. доцент. доцент кафедри господарсько
правових дисциплін. Львівський державний 

університет внутрішніх сnрав 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ 

Згідно зі ст.22 Закону України «Про основи містобудування», забудова 
земельних ділянок, що надаються для містобудівних потреб, здійснюється 

І І А 

ІІ 1 Jl)f ВИНИКНеННЯ Права ВJІЗСНОСТІ 'Ш ЩJ<ШU 1\\Jfmv•; uwoo•.,. • •• • 

rюрядку, передбаченому законо~!. Прийняття Закон) У країни від 17 лютого 

І ІІІ р . .N'2 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» запровади.10 

111 1 новел у nравове регулювання земельних відносин у nроцесі містобудіВІюї 

1І•Рrмюсті. У ч.З ст.24 встановлено, що у разі відсутності nлану зонування або 

н 1 .u1ьноrо nлану території, затвсрдженого відповідно до вююг цього Закону. 

, 11 ·рс,1ача (надання) зсмеJrьних ділянок із земель державної або комунальної 

, r<Іc rrocтi у власність чи користування фізичним та юридичним особам д:rя 

нпобудівних лотреб заборонясться. Щоправда, відповідні вимоги мали 

щfіvти чинності (на відміну від Закону .N'2 3038 в цілому) з 01 січня 2012 р. 

І.rконодавець на той :-.юмент враховував, шо місцеві ради ~tають забезпечити 

1ю·Jроблення таких nланів. а це вю.1ага.rю nевного часу. і у л.б-1 Перехідвих 

Іrtнюжень Закону встановив. що дія ч.3. 4 ст.24 - спочатку до І січня 2013 

1\()ку, а потім продовжив до 1 січня 2015 року - не nоширюється на території, 

\\: відловідно до uьoro Закону не затверджені плани зонуваюrя або дeтa.:1r,rri 

ІІ 'rани територій. Тобто місцеві ради отримали відстрочку для затвердження 

ІІ.Іану ЗОНуВаННЯ та дета.1ЬНОГО ПЛаН). 

Під час розроб.1ен11я землевnорядної документації обов'язковий д.1я 

11рахування режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. 

І'сжим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. 

нстаІювлюється у генера;Іьнпх ллана.-х населених пунктів. n.1анах зонування та 

дстальних планах територій. 

Ні деталt.ний план, ні nлан зонування не можуть бути розроб.1ені без 

ІІаявного rенера:Jьноrо n:raнy насе.1еного пункту. На uc вказують ВИ'-'ІОГИ ст. 18 

І 19 Закону х~ 3038. 

Генеральний nлан нaceлcrroro nункту є осrюв11им видом містобудівної 

документацїі на місцевому рівні. призначеної для обrрунтування 

довгострокової стратегії nланування та забудови території населеного пункту. 

З метою визначеm1я у~юв та обмежень використання території для 

"'істобудівних nотреб у межах визпачених зон на основі генерального n.1ану 
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