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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах особливо актуально постає питання

щодо збереження, раціонального використання та управлі*

ння земельними ресурсами як на загальнодержавному, так

і на місцевому рівні. Тому для забезпечення ефективного

процесу управління земельними ресурсами, необхідним є

функціонування налагоджених механізмів взаємовідносин

між територіальними органами земельних ресурсів, місце*

вими державними адміністраціями та органами місцевого

самоврядування.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від

17.06.2009 № 743*р "Про схвалення Концепції Державної

цільової програми розвитку земельних відносин в Україні

на період до 2020 року" визначено, що найгострішими про*

блемами є: незавершеність процесів реформування еконо*

мічних та правових відносин власності; недосконалість сис*

теми державного управління у сфері використання і охоро*

ни земель, земельного законодавства та інфраструктури

ринку земель, нерозвинутість автоматизованої системи ве*

дення державного земельного кадастру, відсутність механ*

ізму економічного стимулювання використання і охорони

земель. Роботи із запровадження раціонального землеко*

ристування проводяться досить повільно [1].
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Таким чином, виявлення основних проблем управління

земельними ресурсами територіальної громади міста на*

дасть можливість підвищити якість надання адміністратив*

них послуг у сфері земельних відносин для кожного конк*

ретного громадянина.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Основні аспекти впровадження та функціонування сфе*

ри послуг в органах державної влади та місцевого самовря*

дування вивчали вітчизняні дослідники, зокрема В. Авер'я*

нов, О. Бакуменко, І. Коліушко, В. Мамонова, В. Тимощук,

А. Чемерис та інші. Питання управління земельними відно*

синами в роботі органів місцевої влади розглядали в своїх

дослідженнях І. Дегтярьова, Я. Журавель, Ю. Кулаковсь*

кий, І. Охоцький, О. Петраковська тощо.

Проте, залишається актуальною проблема чіткого

розмежування повноважень у сфері управління земель*

ними ресурсами між органами місцевого самоврядуван*

ня та органами виконавчої влади. Крім того, на сьогодні

недостатньо вивчене питання підвищення ефективності

шляхів оптимізації взаємодії органів місцевої влади у

сфері розпорядження землями територіальної громади

міста.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз практики безоплатної передачі

земельних ділянок в м. Києві з метою виявлення основних

проблемних питань, які виникають у процесі реалізації гро*

мадянами своїх конституційних прав.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з частиною 2 статті 140 Конституції України особ*

ливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві

та Севастополі визначаються окремими законами України

[2].

Статтею 6 Закону України "Про столицю України місто*

герой Київ" передбачено, що місцеве самоврядування у місті

Києві здійснюється територіальною громадою міста як без*

посередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті

ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі органи. Місцеві

державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним

радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними

радами [3].

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону Ук*

раїни "Про місцеве самоврядування в Україні" вирішення

відповідно до закону питань регулювання земельних відно*

син належить до виключної компетенції пленарних засідань

сільських, селищних, міських рад [4].

Положеннями статті 9 Земельного кодексу України (далі

— ЗК України) передбачено, що до повноважень Київської

і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин

на їх території, зокрема належить: розпорядження земля*

ми територіальної громади міста; передача земельних діля*

нок комунальної власності у власність громадян та юридич*

них осіб відповідно до цього Кодексу; надання земельних

ділянок у користування із земель комунальної власності

відповідно до цього Кодексу; вилучення земельних ділянок

із земель комунальної власності в порядку, передбаченому

цим Кодексом; викуп земельних ділянок для суспільних по*

треб міста; припинення права користування земельними

ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом; прий*

няття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих земель*

них ділянок; підготовка висновків щодо вилучення (викупу)

та надання земельних ділянок із земель державної влас*

ності, що проводяться органами виконавчої влади; встанов*

лення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах; організація

землеустрою; координація діяльності місцевих органів зе*

мельних ресурсів, тощо [5].

Як вбачається зі змісту частини 1 статті 116 ЗК України

громадяни та юридичні особи набувають права власності та

права користування земельними ділянками із земель дер*

жавної або комунальної власності за рішенням органів ви*

конавчої влади або органів місцевого самоврядування в

межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за

результатами аукціону [5].

Більш детально зупинимось на дослідженні порядку та

проблемних питаннях безоплатної приватизації земельних

ділянок громадянами у м. Києві.

На сьогодні надання земельних ділянок у власність в м.

Києві здійснюється у відповідності з ЗК України та Тимча*

совим порядком передачі (надання) земельних ділянок у

користування або у власність із земель комунальної влас*

ності в місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської

ради від 28.02.2013 № 63/9120 (далі — Тимчасовий Поря*

док) [6].

Слід звернути увагу, на Закон України від 02.07.2013

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у

сфері земельних відносин щодо спрощення процедури

відведення земельних ділянок" [7], яким було значно спро*

щено порядок погодження проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок. Таким чином, замість обо*

в'язку зацікавленої особи погодити проект із п'ятьма погод*

жувальними інстанціями вказаним законом запроваджено

по суті єдине обов'язкове погодження проекту — із орга*

ном земельних ресурсів. Погодження проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок іншими органами відбу*

вається у разі наявності у них повноважень здійснення кон*

тролю за дотриманням режиму використання земельних

ділянок.

Так, відповідно до частини 6 статті 118 ЗК України гро*

мадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність зе*

мельної ділянки із земель державної або комунальної влас*

ності для ведення фермерського господарства, ведення

особистого селянського господарства, ведення садівницт*

ва, будівництва та обслуговування жилого будинку, госпо*

дарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індиві*

дуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних

гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають

клопотання до відповідного органу виконавчої влади або

органу місцевого самоврядування, який передає земельні

ділянки державної чи комунальної власності у власність. У

клопотанні зазначаються цільове призначення земельної

ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розта*

шування земельної ділянки, погодження землекористувача

(у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у корис*

туванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід

роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здо*

бутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання зе*

мельної ділянки для ведення фермерського господарства)

[5].

Проте детальніше процедуру безоплатної передачі зе*

мель територіальної громади визначено Тимчасовим поряд*

ком, зокрема статтею 21 вказаного вище порядку передба*

чено, що громадяни, зацікавлені в одержанні земельної

ділянки у межах м. Києва для будівництва та обслуговуван*

ня житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), індивідуального гаражного та дачного

будівництва чи ведення садівництва, подають безпосеред*

ньо до Київської міської ради клопотання про передачу зе*

мельної ділянки у власність, а у разі наміру одержати зе*

мельну ділянку для зазначених цілей в оренду — клопотан*

ня в довільній формі про надання дозволу на розроблення

документації із землеустрою [6].

Згідно з частинами 4, 5 статті 21 Тимчасового порядку

секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (ре*

золюцією) Київського міського голови або заступника

міського голови — секретаря Київради у день надходжен*

ня клопотання або протягом наступного робочого дня над*

силає його через приймальню Київради з земельних пи*

тань для опрацювання до Департаменту земельних ре*

сурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київсь*

кої міської державної адміністрації) (далі — Департамент

земельних ресурсів). У разі невідповідності клопотання та

складу доданих до нього документів вимогам цього Поряд*

ку клопотання по суті не розглядається Департаментом

земельних ресурсів, про що громадянин інформується

відповідним листом протягом семи робочих днів з дня над*

ходження клопотання з секретаріату Київської міської

ради. У цьому разі громадянин або його уповноважена

особа отримують додані до клопотання документи у Де*

партаменті земельних ресурсів для приведення їх у

відповідність до вимог цього Порядку, а при отриманні

документів на звороті клопотання громадянином або

уповноваженою ним особою робиться відповідна відмітка

з описом отриманих документів, яка скріплюється підпи*

сом громадянина або уповноваженої ним особи із зазна*

ченням дати отримання документів. Після приведення до*

кументів, що були додані до клопотання, у відповідність

до вимог цього Порядку громадянин подає клопотання до

Київської міської ради в порядку, встановленому цією стат*

тею [6].
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На даному етапі виникають спірні моменти щодо деле*

гування Київською міською радою повноважень Департа*

менту земельних ресурсів стосовно розгляду клопотань за*

цікавлених осіб про передачу земельної ділянки у

власність.

Проаналізувавши останні роки роботи органів місцевої

влади у сфері розпорядження землями територіальної гро*

мади ми дійшли висновку, що аналогічна практика розгля*

ду клопотань зацікавлених осіб існувала й раніше. Надання

земельних ділянок у власність на території міста Києва, на*

приклад, в 2010—2012 рр. здійснювалось у відповідності до

рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867

"Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в ко*

ристування або у власність у місті Києві" (з відповідними

змінами та доповненнями) [8]. Статтею 15 зазначеного

рішення Київської міської ради передбачалось направлен*

ня клопотання громадянина з дорученням Київського

міського голови або заступника міського голови — секре*

таря Київради до Головного управління земельних ресурсів

виконавчого органу Київради (Київської міської державної

адміністрації) (далі — Головне управління) для опрацюван*

ня у встановленому порядку. У разі невідповідності пода*

ного клопотання вимогам Порядку, затвердженого рішен*

ням Київської міської ради 15.07.2004 № 457/1867 Голов*

не управління листом повідомляло зацікавлених осіб з яких

підстав не може бути підготовлено проект рішення Київсь*

кої міської ради з порушеного питання.

Часті випадки ненадання громадянами повного пакету

документів, які додаються до клопотання про передачу зе*

мельної ділянки у власність унеможливлювали вирішення

питання по суті на пленарному засіданні сесії Київської

міської ради. Така ситуація спричинила масові звернення

громадян до суду за захистом своїх прав та інтересів, що

охороняються законом, оскільки Київською міською радою

не розглянуто заяву в місячний термін, як того вимагає час*

тина 7 статті 118 ЗК України (в редакції чинній з 01.01.2010),

в якій зазначається, що районна, Київська чи Севастопольсь*

ка міська державна адміністрація або сільська, селищна,

міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відве*

дення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у

його наданні [5].

Проте склалася різна судова практика Вищого адміні*

стративного суду України, який уповноважений розглядати

спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних по*

вноважень щодо оскарження його рішень (нормативно*пра*

вових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи без*

діяльності у даній категорії справ суд приймає різні за

змістом рішення, наприклад, у постанові від 01.06.2011 по

справі № К*40198/10 зазначено, що на пленарних засідан*

нях ради розглядаються належним чином підготовлені

технічні матеріали. Оскільки Головним управлінням земель*

них ресурсів не було підготовлено проект рішення (не з вини

виконавчого органу), тому і у міської ради не було право*

вих підстав розглядати заяву позивача, тобто міською ра*

дою ніяким чином не порушувались права та законні інте*

реси позивача. Однак при винесенні ухвали від 02.04.2013

по справі № К/9991/24258/12 Вищий адміністративний суд

України дійшов протилежного висновку, вказавши, що Киї*

вською міською радою не було здійснено належних дій у

відповідності до Земельного кодексу України та не прийня*

то остаточного рішення за заявою позивача [9].

Зупинимось детальніше на підставах надання відповіді

зацікавленій особі щодо безоплатної передачі у власність

земельної ділянки територіальної громади м. Києва саме

Головним управлінням земельних ресурсів (на сьогодні —

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адмі*

ністрації).

Так, відповідно до пункту 1.1 рішення Київської міської

ради від 19.12.2002 № 182/342 "Про затвердження Поло*

ження про Департамент земельних ресурсів виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)" Департамент земельних ресурсів виконавчо*

го органу Київської міської ради (Київської міської держав*

ної адміністрації) є структурним підрозділом виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) та згідно з законодавством забезпечує вико*

нання повноважень Київської міської ради та виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) у сфері земельних відносин, є підзвітним та

підконтрольним Київській міській раді та виконавчому орга*

ну Київської міської ради (Київській міській державній адм*

іністрації), безпосередньо підпорядковується Київському

міському голові, а з питань управління землями державної

власності, розпорядження якими здійснює виконавчий орган

Київської міської ради (Київська міська державна адмініст*

рація) — виконавчому органу Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації). Відповідно до

пункту 5 вказаного рішення Департамент у процесі виконан*

ня покладених на нього завдань взаємодіє з органами місце*

вого самоврядування, органами виконавчої влади, представ*

ницькими органами, а також підприємствами, установами,

організаціями та об'єднаннями громадян [10].

Як вбачається зі змісту пункту 3.1 зазначеного вище

рішення Департамент забезпечує виконання повноважень

Київської міської ради та виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з

питань використання та охорони земель комунальної влас*

ності територіальної громади міста Києва та земель держав*

ної власності в межах міста Києва, проведення земельної

реформи, а також виконує інші, делеговані Київською

міською радою та виконавчим органом Київської міської

ради (Київською міською державною адміністрацією), по*

вноваження [10].

Указом Президента України від 22.07.1998 № 810/98

"Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної

реформи в Україні" передбачено, що делеговані функції,

повноваження — функції, повноваження (права і обов'язки),

що їх набуває певний суб'єкт (орган чи посадова особа) шля*

хом передачі йому для виконання від іншого суб'єкта за влас*

ним рішенням останнього або на підставі норми закону. "Де*

легування" означає, як правило, передачу функцій, повнова*

жень на певний час із збереженням у делегуючого суб'єкта

права повернути й до власного виконання. Водночас делегу*

ючий суб'єкт набуває право контролю за станом і наслідками

виконання делегованих функцій, повноважень; він може та*

кож фінансувати із власних коштів їх здійснення, передавати

у користування необхідні для цього майнові об'єкти [11].

 Слід зазначити, що відповідно до Закону України "Про

місцеве самоврядування в Україні" делеговані повноважен*

ня — повноваження органів виконавчої влади, надані орга*

нам місцевого самоврядування законом, а також повнова*

ження органів місцевого самоврядування, які передаються

відповідним місцевим державним адміністраціям за рішен*

ням районних, обласних рад [4].

 Таким чином, Київська міська рада делегувала свої по*

вноваження Головному управлінню земельних ресурсів (Де*

партаменту) щодо здійснення управління земельними ресур*

сами міста, забезпечення проведення в місті земельної ре*

форми, раціонального використання та охорони земель на

території міста тощо.

Визначаючи характер взаємовідносин місцевих держав*

них адміністрацій з органами місцевого самоврядування,

О. Батанов виділяє їх взаємне делегування повноважень. Він

вказує на те, що інтереси місцевого самоврядування і дер*

жави іноді збігаються щодо вирішення одних і тих самих

справ. Певні функції, які делеговані органам місцевого са*
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моврядування державою, мають державний характер. Под*

ібний дуалізм завдань і функцій територіальних громад

органів державної і самоврядної влади зумовлює громадсь*

ко*державну природу функцій цих суб'єктів. Подальше удос*

коналення правового регулювання діяльності територіаль*

них громад і місцевих державних адміністрацій має здійсню*

ватися відповідно до концепції дуалізму функцій і повнова*

жень місцевого самоврядування, яка повністю відповідає

принципам місцевої демократії, проголошеним Європейсь*

кою Хартією про місцеве самоврядування [12, с. 25].

Отже, для ефективнішої взаємодії органів державної

влади та органів місцевого самоврядування необхідно забез*

печити на законодавчому рівні: чітке розмежування повнова*

жень місцевого самоврядування та органів виконавчої вла*

ди; належне врегулювання процедури здійснення контролю

за виконанням делегованих повноважень місцевими органа*

ми виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

(крім того, удосконалити діяльність органів, які здійснюють

державний контроль за використанням та охороною земель),

та започаткування практики проведення комплексних пере*

вірок дотримання суб'єктами земельних відносин земельно*

го законодавства; впорядкування процедури притягнення до

відповідальності місцевих органів влади за невиконання (не*

належне виконання) делегованих повноважень.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши практику надання земельних ділянок

у власність можна дійти висновку, що для ефективної діяль*

ності органів місцевої влади необхідно питання розпоряд*

ження землями територіальної громади м. Києва розгляда*

ти виключно на пленарних засіданнях сесії Київської міської

ради у строки передбачені діючим законодавством. Врахо*

вуючи вищевикладене, зазначаємо, що удосконалення

процесу управління земельними ресурсами залежить пе*

редусім від чіткого розмежування повноважень органів дер*

жавної влади і органів місцевого самоврядування у сфері

розпорядження земельними ресурсами та від зміцнення ма*

теріально*технічної бази вказаних органів влади. Також в

умовах сьогодення необхідним є прийняття Закону України

про адміністративну процедуру в органах виконавчої влади

та органах місцевого самоврядування.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблематика розмежування повноважень між органа*

ми місцевого самоврядування та органами виконавчої вла*

ди у сфері управління земельними ресурсами потребує по*

дальшого опрацювання і законодавчого врегулювання на

єдиних методологічних засадах. Пошук нових ефективних

шляхів взаємовідносин органів місцевого самоврядування

та органів виконавчої влади у сфері земельних відносин є

перспективним напрямом наукових досліджень.
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