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LAND RESOURCES MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC
ADMINISTRATION AND STRENGTHENING OF THE AUTONOMY OF LOCAL SELF"
GOVERNMENT BODIES

У статті акцентується увага на тому, що децентралізація державної влади та посилення самостійності органів
місцевого самоврядування неможливі без передачі права розпоряджатись земельними ресурсами територіальним
громадам. Узагальнено та поглиблено науковоBметодологічні та методичні засади управління землями об'єднаних
територіальних громад. Доведено, що для територіальних громад земельні ресурси представляють цінність з двох
основних причин — як компонента навколишнього середовища і місцевого проживання людей і як економічний реB
сурс для організації виробництва сільськогосподарської продукції.

Вказується на особливості земельних ресурсів, які визначають державну політику у сфері земельних відносин.
Такими особливостями є просторова обмеженість, природність і вичерпність ресурсу, постійність місця розташуB
вання, здатність до погіршення властивостей грунтів у разі неправильного безгосподарського ставлення до землі.

Досліджено, що питання децентралізації повноважень знайшли своє відображення у Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка пов'язується з тим, що основну частину
земельних ресурсів потрібно передати у розпорядження органам місцевого самоврядування та об'єднаним теритоB
ріальним громадам, а іншу частину — залишити за державою. Водночас державний контроль за використанням зеB
мельних ресурсів має здійснювати Держгеокадастр.

Сформульовано думку, що тільки територіальні громади мають вирішувати, яким чином їм розпоряджатись земB
лею, яким має бути розмір ставки земельного податку. Це буде серйозним інструментом подолання корупції у сфері
земельних відносин. Висловлюється думка про те, що результати таких інновацій забезпечили у 2018 році зростання
бюджетних надходжень на 20% або на 1,4 млрд грн.

Акцентується увага на тому, що новостворені об'єднані територіальні громади хоч і отримали потужні економічні
ресурси для свого розвитку, але питання ефективного та раціонального використання земельних ресурсів і досі неB
достатньо врегульовано.

Проаналізовано основні нормативноBправові акти у контексті управління земельними ресурсами об'єднаних теB
риторіальних громад.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Управління земельними ресурсами завжди
було актуальним питанням, враховуючи особ,
ливості нашої держави та діяльність на міжна,
родній арені як країни аграрного типу спеціа,
лізації виробництва. В нашій країні земля була,
є і буде основою будь,якого виробництва та
діяльності на місцевому, регіональному та на,
ціональному рівнях. У сільськогосподарському
і лісовому виробництві вона виступає визна,
чальним ресурсом.

На сучасному етапі основні проблеми управ,
ління землею полягають у площині реформу,
вання державного управління, а саме — в про,
цесах децентралізації, які ще не завершені та
мають більше питань, ніж відповідей, оскільки
стосуються передачі земель органам місцево,
го самоврядування, що по суті означає віднос,
но нового суб'єкта управління земельними ре,
сурсами та пов'язані із цим усі ризики та перс,

The article deals with the main principles of land resources management in the context of decentralization of public
administration and strengthening of the autonomy of local selfBgovernment bodies, their development on the basis of
management of land resources which are located outside the settlements of the United Territorial Community, analyzes
the main legislation and problems in this area.

The scientific and methodological and methodical principles of land management of the united territorial communities
have been generalized and deepened. It has been proved that for territorial communities land resources are of value for
two main reasons — as a component of the environment and local human habitation and as an economic resource for the
organization of agricultural production.

It points to the peculiarities of land resources that determine the state policy in the field of land relations. Such
features are spatial limitations, naturalness and exhaustiveness of the resource, constancy of location, ability to deteriorate
soil properties in case of mismanagement of land.

It is researched that the issues of decentralization of powers were reflected in the Concept of reforming of local selfB
government and territorial organization in Ukraine, which is connected with the fact that the bulk of land resources
should be transferred to the disposal of local selfBgovernment bodies and united territorial communities, and the other
part — leave under the state regulations. In doing so, state control over the use of land resources should be exercised by
the State Geocadastr authority.

The opinion was formulated that only territorial communities should decide how to dispose of land, what should be
the rate of land tax. This will be a serious tool for tackling corruption in land relations. The results of such innovations
have ensured a growth of budget revenues by 20% or by 1.4 billion UAH in 2018.

The newly formed united territorial communities have received powerful economic resources for their development,
but the issue of efficient and rational using of land resources is still not sufficiently settled.

Ключові слова: земельні ресурси, управління земельними ресурсами, землі сільськогоспо6
дарського призначення, несільськогосподарського призначення, об'єднані територіальні гро6
мади, Держгеокадастр, місцеве самоврядування.

Key words: the land resources, management, land of the agricultural using, land of the
nonagricultural using, united territorial communities, The State Service of Ukraine for Geodesy,
Cartography and Cadastre (StateGeoCadastre), local self6government.

пективи. Водночас децентралізація неможлива
без передачі права розпоряджатися земельни,
ми ресурсами територіальним громадам, тому
роль та відповідальність Держгеокадастру та,
кож буде зростати.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Теоретичні та методичні аспекти, зміст по,

няття управління земельними ресурсами роз,
глядали такі вітчизняні науковці: Д.І. Баб,
міндра, І. Бистряков, В. В'юн, Д. Гнаткович,
В. Горлачук, Г. Гуцуляк Д. Добряк, Й.М. Дорош,
А.Г. Мартин, Л. Новаковський, С.О. Осипчук,
А. Сохнич, В. Трегобчук, А. Третяк, М. Федо,
ров, В. Цемко, А. Шварюк, В. Юрчишин та ін.,
які сформували зміст основних понять та ка,
тегорій в системі державного управління зе,
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мельними ресурсами та основні характеристи,
ки та процеси, які відбуваються у зазначеній
сфері. Унікальними стали наукові праці Р. Ку,
рильцева, О. Мордвінова, Г. Шария, А. Юрчен,
ка та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення наукових на,

працювань та досліджень у вітчизняній та за,
рубіжній літературі та визначення проблемних
аспектів удосконалення управління земельни,
ми ресурсами ОТГ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Земля завжди була ключовим ресурсом у
будь,якій країні світу, і не тільки аграрної. Це
той ресурс, без якого не може існувати жодна
країна. Тому в кожній державі існує власне
ставлення до землі та вироблені унікальні за,
сади державного управління нею. Основною
метою державного управління земельними ре,
сурсами в провідних розвинутих країнах є
дбайливе ставлення до землі та збереження її
в належному стані для майбутніх поколінь.

Для України ці питання важливими, оскіль,
ки земля тривалий час не розглядалася як чин,
ник економічного зростання та добробуту гро,
мадян, а основні засади державної політики
були спрямовані на недопущення продажу
землі. Натомість, земля як об'єкт державного
регулювання залишається не достатньо визна,
ченою у правовому змісті та відповідно не ви,
роблено засад з ефективного управління в
сфері земельних відносин [1].

Для України земельні ресурси, на викорис,
танні яких формується близько 95% обсягу
продовольчого фонду та 2/3 фонду товарів спо,
живання, є первинним чинником організації
виробництва та розвитку економіки [2, с. 39].
Варто зазначити, що частка земельних ресурсів
у складі продуктивних сил країни становить
понад 40%, а в ресурсній забезпеченості соці,
ально,економічного розвитку України земля
становить майже 45% [2, с. 39].

Особливо актуально ці питання постали в
контексті розвитку місцевого самоврядування
в нашій країні і, починаючи з 2014 року, набули
нового імпульсу в рамках децентралізації та по,
силення реальної здатності територіальних
громад розпоряджатися власним майном та ре,
сурсами, основними з яких є саме земельні. Ця
проблема постає в умовах ринкової економіки,
коли законодавчо закріплюються різні форми

власності на землю і господарювання на ній.
Громадянам України було передано у власність
мільйони гектарів земель для розширення осо,
бистих селянських господарств, організації
селянських (фермерських) господарств, значні
площі для будівництва житла, ведення садів,
ництва і городництва тощо [3]. Збільшення чи,
сельності суб'єктів господарювання на землі
ініціювало розширення кола учасників земель,
них відносин, а реформа децентралізації фак,
тично пов'язана з діяльністю ще одного важ,
ливого суб'єкта управління на місцевому рівні
— об'єднаної територіальної громади.

Тому вкрай актуально постають проблеми
реформування земельних відносин. Водночас ці
процеси відбуваються за практично безконт,
рольного становлення ринкових відносин у зе,
мельній сфері, суперечливості чинного земель,
ного законодавства, що до певної мірі стано,
вить загрози національній безпеці в сфері ре,
гулювання земельних відносин і пов'язано з
небезпекою втрати земельних ресурсів з різних
аспектів (політичного, екологічного та ін.) [3].

Для територіальних громад земельні ресур,
си важливі з двох основних причин: як компо,
нент навколишнього середовища і місце прожи,
вання громадян, і як економічний ресурс: землі
сільськогосподарського та несільськогоспо,
дарського призначення, які можна використо,
вувати для організації виробництва або здачі в
оренду. Зважаючи, що, як і будь,який інший
економічний ресурс, земля є вичерпним ресур,
сом, цей принцип покладається в основу дер,
жавної політики регулювання земельних відно,
син у більшості зарубіжних країн. Тому дер,
жавне управління земельними відносинами та
ресурсами грунтується також на принципах
раціонального та науково обгрунтованого ви,
користання землі з урахуванням економічного
задоволення потреб населення, так і збережен,
ня належного стану земельних ресурсів для
розвитку країни в майбутньому [4, с. 5].

Розвиток теорії управління земельними ре,
сурсами пов'язаний з теорією управління в
цілому і в історичних епохах земельні питання
закладалися в теорію управління державою.
Найбільш широким є тлумачення управління як
соціальної категорії і пов'язано з необхідністю
встановлення і підтримки порядку у соціумі. В
економічній сфері управління розглядається як
необхідність раціональної організації вироб,
ництва і оптимального перерозподілу обмеже,
них наявних ресурсів [5, с. 7].

Метою управління в будь,якій сфері су,
спільного життя є досягнення визначеного ре,
зультату чи стану об'єкта, на досягнення чого
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спрямовані засоби і методи регулювання соці,
ально,економічного розвитку та поліпшення
екологічного стану [6]. Досягнення мети відбу,
вається завдяки діяльності держави в норма,
тивно,правовому, економічному, адміністра,
тивному, організаційному, інформаційному
просторі.

Як об'єкт управління земельні ресурси ма,
ють певні особливості і відрізняються від інших
економічних ресурсів держави за такими по,
казниками:

— просторова обмеженість (територією
країни);

— природний ресурс;
— вичерпний ресурс;
— постійність місця розташування;
— має властивість до погіршення в разі не,

раціонального та без господарського викори,
стання;

— може бути відтворена родючість та про,
дуктивність землі та ін.

Вказані особливості також визначають
державну політику в сфері земельних відно,
син та безпосередньо мають бути пов'язані з
передачею земельних ресурсів у власність те,
риторіальних громад. Наскільки ефективно
буде здійснюватися управління земельними
ресурсами, настільки це відіб'ється на показ,
никах соціально,економічного розвитку кон,
кретної територіальної громади та держави в
цілому.

В Україні вже була спроба врегулювати зе,
мельні відносини і зробити цей процес більш
прозорим, проте земельна реформа не дала ба,
жаних результатів і посилила руйнацію земель,
ного регулювання, плутанину у земельних
відносинах та повноважень суб'єктів господа,
рювання [7, с. 56]. Головними причинами такої
ситуації є втрата державою функцій управлін,
ня земельними ресурсами й відсутність єдиної
земельної політики та дієвих важелів держав,
ного регулювання. Наприклад, розпорядники
земель не мають мотивації щодо наповнення
місцевих бюджетів, їх орендна плата часто була
в більшості випадків неадекватною і значно за,
ниженою.

Коли набрав чинності Земельний кодекс,
права органів місцевого самоврядування в зе,
мельній сфері стали суттєво обмежені [8].
Місцеві ради розпоряджалися трохи більше
12% всієї території держави, оскільки землі за
межами населених пунктів, як правило, не вхо,
дили до сфери відання громад, передача землі
здійснювалася хаотично без врахування інте,
ресів громад і перспективних планів територій
[3].

Щодо нормативно,правових засад, то ос,
новними нормативно,правовими актами з ре,
гулювання земельних відносин та децентралі,
зації під час створення ОТГ, є Конституція Ук,
раїни [9], Концепція реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації
влади в Україні [10], Закони України "Про доб,
ровільне об'єднання територіальних громад"
[11], "Про місцеве самоврядування в Україні"
[12] та ін. У контексті децентралізації було вне,
сено зміни до Бюджетного та Податкового ко,
дексів України.

Безпосередньо питання децентралізації по,
вноважень знайшли відображення в Концепції
реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні,
схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів
України № 333р від 1 квітня 2014 р. [10]. У Кон,
цепції реформування місцевого самоврядуван,
ня та територіальної організації влади в Україні
зазначається, що однією з нагальних проблем
розвитку місцевого самоврядування є подолан,
ня його відсторонення у вирішенні питань у
сфері земельних відносин. Для її розв'язання
органам місцевого самоврядування пропонува,
лося надання певного кола повноважень у ви,
рішенні питань забудови (відведення земельних
ділянок, надання дозволів на будівництво,
прийняття в експлуатацію будівель), визначен,
ня матеріальною основою місцевого самовря,
дування майна, зокрема землі, що перебуває у
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст (комунальній власності) та належної бази
оподаткування, а також надання територіаль,
ним громадам права розпоряджатися земель,
ними ресурсами в межах своєї території, об'єд,
нувати своє майно та ресурси в рамках співро,
бітництва територіальних громад для виконан,
ня спільних програм та ефективного надання
публічних послуг населенню суміжних терито,
ріальних громад.

Регулювання земельних відносин як об'єкт
контролю з боку органів місцевого самовряду,
вання здійснюється в межах населених пунктів
і становить лише 4% території України, а 96% —
це земельні ресурси, які перебували в розпо,
рядженні органів виконавчої влади [13, с. 5].
Таким чином, реформування та децентраліза,
ція влади пов'язані зі зміною системи регулю,
вання земельних відносин, вироблення принци,
пово нових підходів в унормуванні діяльності
по вирішенню власника землі в Україні. В ході
реформи було вирішено передати основну ча,
стину земельних ресурсів у розпорядження
саме органам місцевого самоврядування і
об'єднаним територіальним громадам, а іншу
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частину — залишити за державою. Такий роз,
поділ було здійснено в наступних відношеннях:
84% земельних ресурсів передати в розпоряд,
ження територіальних громад, 16% — під кон,
тролем Кабінету Міністрів України (землі дна
територіального моря; землі під великими та
малими річками; землі в зоні відчуження; землі
природо,заповідного фонду; землі лісового
фонду; землі оборони) [13, с. 6].

Водночас з реформами значно має змінити,
ся роль держави в напряму більшої підконт,
рольності та відповідальності. На сьогодні ці
засади суворого контролю та відповідальності
за неналежне використання земельних ресурсів
фактично відсутні. Не містяться вони і проек,
тах законів щодо подальшого реформування
місцевого самоврядування.

Розроблено певний законопроект, який має
надати змогу зробити важливий крок і переда,
ти повноваження органам місцевого самовря,
дування з розпорядження землями державної
власності з одночасним посиленням державно,
го контролю над використанням та охороною
земель.

Водночас основним суб'єктом, який буде
здійснювати державний контроль за викорис,
танням земельних ресурсів виступає Держгео,
кадастр. Децентралізація земельних відносин
передбачає передачу права розпорядження
землями громадам, власність на землі перейде
об'єднаним громадам, Держгеокадастр буде
здійснювати лише контроль над використанням
землі [14].

Урахування запропонованих підходів під
час формування адміністративно,терито,
ріальних одиниць базового рівня при вдоско,
наленні земельного законодавства могло б на,
дати змогу спростити відповідні адміністра,
тивні процедури та мінімізувати кількість по,

тенційних конфліктів у процесі управління те,
риторіями та розвитком територіальних гро,
мад, натомість у практичному вимірі ці конф,
лікти тільки посилилися та потребують негай,
ного вирішення в нормативному забезпеченні
[14].

За таких умов децентралізація владних по,
вноважень, в тому числі і в сфері регулювання
земельних відносин не повинна стати просто
передачею повноважень у сфері земельних
відносин з регіонального до територіального
рівня. Беручи до уваги Ванкуверську деклара,
цію щодо людських поселень 1976 року [15],
земля є фундаментальним елементом поселень
людей. Кожна держава має право вжити за,
ходів щодо поширення публічного контролю на
користування, володіння, розпорядження та
охорону земель. Кожна держава має право пла,
нувати та регулювати використання землі як
один із своїх найбільш важливих ресурсів та,
ким чином, щоб зростання міських і сільських
поселень базувався на всебічному плані вико,
ристання земель.

Відповідно до Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні громада має вирі,
шувати, яким чином їй розпоряджатися зем,
лею: передати в оренду, віддати під приватиза,
цію, дати дозвіл на спорудження підприємства
(промислового, логістичного, рекреаційного)
тощо [10].

Відповідно до реформи це має надати чітке
розуміння, хто є власником або орендарем, хто
сплачує податки і в якому обсязі, а також доз,
воляє створити умови, щоб орендар землі вкла,
дав не лише у вирощування, а й переробку про,
дукції, оздоровлення грунтів, їх відновлення.
Також це позначатиметься і на іншій складовій
— соціальній, дозволяючи створювати відпо,

Таблиця 1. Орендні ставки на земельну ділянку в Європейських країнах

Ціни на продану 
землю Орендні ставки Країна 

Рік Ціна, $/га Рік Ціна, $ га 
1. Болгарія 2014 4653,59 2005 278,94 
2. Німеччина(схід) 2013 11600,62 2005 219,36 
3. Німеччина(захід) 2013 16761,46 2009 219,36 
4. Данія 2012 25919,26 2014 708,83 
5. Ірландія 2014 39305,78 2009 592,20 
6. Нідерланди 2012 63738,43 - 672,14 
7. Польща 2014 10265,66 - - 
8. Росія 2012 1140,00 - - 
9. Румунія 2012 6132,00 - - 
10. Сербія 2013 19926,96   
11. Сполучене 

Королівство 
Великої Британії  

2015 31389,61 2007 281,29 

12. Франція 2012 7453,00 2009 195,09 
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відні робочі місця і податки (ПДФО) до місце,
вого бюджету.

Прийнятий 10 липня 2018 року за № 2498
Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення
питання колективної власності на землю,
удосконалення правил землекористування у
масивах земель сільськогосподарського при,
значення, запобігання рейдерству та стиму,
лювання зрошення в Україні" [16]. Закон на,
брав чинності з 1 січня 2019 року, однак уже
зараз варто з ним детально ознайомитися для
подальшої практичної реалізації його поло,
жень.

У цьому законі детально описана процеду,
ра передачі державної землі від Держгеокада,
стру до громад. Зокрема пропонується встано,
вити, що землі державної власності за межами
населених пунктів передаються у власність те,
риторіальних громад, які об'єднались відпові,
дно до закону, та визначити порядок такої пе,
редачі.

Слід зазначити, що всього в країні на,
лічується понад 60 млн га землі, з яких більше
70% (42 млн га) — землі сільськогосподарсько,
го призначення, які розташовані за межами
населених пунктів [17]. З них 27,5 млн га роз,
пайовані. Проте ще 10,5 млн га — державні [17].
Й суттєва частина цих земель розташована в
межах об'єднаних територіальних громад.

Зараз, за даними ЗМІ, на сірому ринку ціна
землі складає біля $1000/га [18]. Проте це не
остаточна вартість. У Польщі, наприклад —
$3000/га. За оцінкам експертів, найвищі ціни на
землю — на Мальті та в Нідерландах (понад
$45 000—60 000/га) [18]. У більшості західноє,
вропейських країн ціни коливаються від $15 000
до $30 000/га, а у Східній Європі — від $1000 до
максимум $10 000/га [18]. Як стверджують
фахівці, за родючістю в нашій державі земля
схожа на чорнозем у США (штат Айова) та
Аргентині (LaPlata), де земля коштує у серед,
ньому $12 800/га (за даними 2015 року) [18].

Що стосується оренди землі, то тут також
вартість дуже відрізняється. Наприклад, най,
вищий розмір орендної плати у таких країнах,
як Данія, Ірландія та Нідерланди, де вона скла,
дає понад $600/га на рік. Найнижчий — у Литві
та Словаччині ($54/га та $26/га на рік) [18].

В Україні орендна плата на землю в при,
ватній власності коливалася біля $75/га перед
знеціненням гривні, а в 2015 році становила
близько $32/га (зі значними відмінностями по
регіонах) [18].

Уряд надав розпорядження Державній
службі з питань геодезії, картографії та ка,

дастру з 1 лютого 2018 року провести інвента,
ризацію земель з подальшою передачею зе,
мельних ділянок сільськогосподарського при,
значення державної власності у комунальну
власність відповідних об'єднаних територіаль,
них громад відповідно до статті 117 Земельно,
го кодексу України [8]. Також передача земель,
них ділянок в користування (виключно шляхом
проведення аукціонів) або у власність буде
здійснюватись тільки за погодженням з об'єд,
наними територіальними громадами та після
прийняття ними рішення відповідно до статті
26 Закону України "Про місцеве самоврядуван,
ня в Україні" [12].

Завдяки ініціативі КМУ відтепер ОТГ бу,
дуть приймати рішення, які повинні сприяти
розвитку сільськогосподарського виробницт,
ва, залученню інвестицій, суттєво збільшити
надходження до місцевих бюджетів. Також
децентралізація земельних відносин спрямова,
на на подолання такої важливої проблеми, як
подолання корупції в цій сфері. Рада громади
сама визначає ставку земельного податку, 100%
якого буде залишатися в місцевому бюджеті
[17].

Так, наприклад, у 2018 році бюджетні над,
ходження об'єднаних громад від плати за зем,
лю зросли на 20% — до 1,4 млрд грн [17]. Зав,
дяки рішенню КМУ надходження зможуть сут,
тєво збільшитись, адже у розпорядження
об'єднаних територіальних громад може перей,
ти до 7,2 млн га, з яких 2,5 млн га ще не розпо,
ділені між користувачами [17]. Податкові над,
ходження за використання земель, що знахо,
дяться поза межами населених пунктів, можуть
скласти до 10% бюджетних надходжень ОТГ.

Сільськогосподарськими землями держави
розпоряджається Держгеокадастр. Суттєва
частина цих земель здавалася в оренду за най,
меншою орендною платою — 1—3%, тобто за
цінами, нижчими за ринкові, а об'єднані тери,
торіальні громади були повністю усунені від
розпорядження такими земельними ділянками
державної власності [19, с. 47]. Це збільшува,
ло корупційні ризики, а громади недоотриму,
вали кошти на свій розвиток. Органи місцево,
го самоврядування фактично мали вплив лише
на 12% власних територій і були позбавлені
можливостей ефективно планувати їх розвиток
[19, с. 47].

Проаналізувавши реформу та її основні зав,
дання, доцільно функцію здійснення контролю
за використанням та охороною земель залиши,
ти на державному рівні і вона має здійснюва,
тися органами виконавчої влади. Такі органи
доцільно наділити значними контрольними по,
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вноваженнями, зокрема, наприклад, правом
призупиняти рішення рад об'єднаних терито,
ріальних громад у сфері земельних відносин,
які суперечать нормам національного законо,
давства, та звертатися до суду з вимогою про
їх скасування. Місцеві громади повинні мати
право здійснювати самоврядний контроль за
використанням земель у межах своїх тери,
торій, який, проте, не може підміняти собою
контрольну функцію держави у розвитку зе,
мельних відносин.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи все вищезазначене, можна
зробити висновок, що для роботи новоство,
рених громад необхідно передати повнова,
ження органам місцевого самоврядування з
розпорядження земельними ресурсами дер,
жавної власності з одночасним посиленням
державного контролю над використанням та
охороною земель. Децентралізація земельних
відносин передбачає передачу права розпо,
рядження землями громадам, власність на
землі переходить ОТГ, водночас повноважен,
ня Держгеокадастру мають бути розширені
при здійсненні контролю за використанням
землі. Новостворені об'єднані громади отри,
мали потужні економічні ресурси для свого
ефективного розвитку, водночас, питання
ефективного та раціонального користування
земельним ресурсом ще й досі не достатньо
врегульоване.
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