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Важливою передумовою успішної діяльності територіальних громад
є забезпечення ефективного та інноваційного управління ними за
участю громадян, оскільки сталий їх розвиток та прагнення зростання
якості життя вимагають постійних пошуків неординарних рішень.
Швидкі технологічні, політичні, економічні та соціальні зміни
потребують креативу в плануванні змін, пошуку нових шляхів розвитку
громад. У цьому контексті дослідження сутності поняття територіальної
громади, її правового статусу, функцій, ознак, компетенцій, форм
діяльності та інших аспектів дозволять глибше зрозуміти ключові
підходи до формування територій територіальних громад із
врахуванням світового досвіду.
У кожній із країн Європи достатня увага приділялася дослідженню
місцевих співтовариств (територіальних громад) із притаманними
особливостями. Територіальна громада є визнаною у праві місцевою
спілкою людей публічного характеру (місцевою публічною спілкою),
формою організації місцевої влади. Для кожної країни характерні свої
особливості в організації територіальних колективів, де вони мають
різні назви: в Італії, Бельгії, Швеції — це комуна, в Німеччині —
община, у Франції — комуна, департамент, регіон, у Російській
Федерації — "муниципальное образование", "территориальное
сообщество", в колишній Російській імперії — община та земство, у
Польщі — гміна [1,2].
В австрійській федеральній конституції громада визначена як
адміністративно-територіальне утворення найнижчого рівня з правом
самоврядування й підпорядкуванням уряду федеральної землі. Хоча
політичні райони в Австрії й існують, вони є радше формальними
утвореннями для забезпечення певними централізованими послугами, а
також використовуються для поділу на виборчі округи. Жодних
районних рад чи виконавчих комітетів на рівні районів не існує [1].
У США низові одиниці, що можуть бути прирівняні до
територіальної громади (сіті, бороу, віліджі й тауни, у яких проживає дві
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третини населення країни), мають статус муніципальних корпорацій. У
Канаді та в інших країнах територіальні колективи, що формуються із
невеликих населених пунктів, як правило, організовують економічну
діяльність власними силами через відповідні відділи, департаменти,
котрі діють у структурі їхніх виконавчих органів. У ряді випадків вони
спільно створюють муніципальні підприємства із статусом юридичної
особи. Територіальні громади великих населених пунктів, як правило,
створюють комунальні компанії, які є самостійними юридичними
особами. Багато територіальних громад беруть дольову участь у капіталі
приватних компаній або взаємодіють з ними у формі партнерства на
основі укладених угод. При цьому фінансові зобов'язання між
територіальними громадами та державою відсутні [2].
Незважаючи на розбіжності у назвах зазначених спільнот, Дж.
Міллер у 1955 році виділив ознаки, що їх об'єднують — соціальна
взаємодія, територія і загальний зв'язок [1]. На підставі проведених
досліджень стосовно місцевих співтовариств К. Іонассен виділив їх
спільні елементи, а саме: а) населення; б) територіальна база; в)
взаємозалежність спеціалізованих частин співтовариства і поділ праці в
ньому; г) спільна культура і соціальна система, що інтегрують
діяльність його членів; д) усвідомлення жителями єдності і належності
до співтовариства; е) можливість діяти на корпоративній основі для
вирішення місцевих проблем [1].
Дослідження інституту місцевого самоврядування мали місце також і
в Україні. Робилися спроби системного аналізу структури
територіальних громад у зв'язку з поняттям самоврядних територій
(самоврядних територіальних одиниць).
Зокрема Д.Я. Гараджаєв і В.О. Куранін поділяють територіальні
колективи на основні (місто, район, село, селище) і факультативні
(мікрорайон, квартал, вулиця, будинок, інші територіальні утворення).
Відмінність між цими групами в тому, що органи самоврядування
першої — це місцеві ради, які засновують свою діяльність на
повноваженнях, урегульованих на законодавчому рівні, а в діяльності
іншої таке підгрунтя відсутнє, що стримує їх формування.
Досліджуючи просторові рамки діяльності територіальних
колективів, О.І. Кирюшин розглядає їх у межах населеного пункту
(місто, селище, село), у межах адміністративно територіальних одиниць
(районів, областей) і в межах великих економічних районів. П.
Ільїнський розрізняє первинні (село, сели ще, місто без районного
розподілу) і регіональні (район, округ, область) територіальні
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колективи.
Конституція і профільне законодавство України про місцеве
самоврядування закріплюють дещо іншу систему територіальних
громад, що дає нам її видову характеристику. Ця характеристика
зумовлена дефінітивним визначенням місцевого самоврядування і
щільно пов'язана з системою органів місцевого самоврядування в
Україні.
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” територіальна громада - жителі, об'єднані постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними
адміністративно-територіальними
одиницями,
або
добровільне
об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний
центр [3].
Різні підходи до розуміння суті місцевого самоврядування, як
організаційно-управлінського явища, пропонують розглядати в якості
основного управлінського суб’єкта або державу, або саму територіальну
громаду. У цьому питанні ми схиляємося до точки зору державницької
теорії місцевого самоврядування, поділяючи точку зору Ю. Панейка про
те,
що
”протиставлення
громади
державі
–
правничо
необґрунтоване” [4, 135]. Поряд з цим вважаємо, що в сучасній теорії та
практиці державного управління не слід відкидати також окремих
елементів громадівської концепції місцевого самоврядування.
Державницький підхід у розумінні територіальної громади і
місцевого самоврядування обстоює і розвиває В. Борденюк. На думку
науковця, ”існування влади територіальної громади (муніципальної) як
різновиду публічної влади, джерелом якої є народ, заперечується,
зокрема, тим, що він (як, зрештою, й будь-яка інша спільнота людей)
може бути джерелом лише однієї влади, а не двох: однієї – для органів
державної
влади,
а
другої
–
для
органів
місцевого
самоврядування” [5, 25].
Своєю чергою, В. Баранчук звертає увагу, що ”територія громади є
передусім державною територією, її населення є громадянами держави,
а її похідна влада підкорена владі держави”. Разом з тим науковець
наголошує, що громада наділяється з боку держави саме правом
владарювати, тобто їй делегована влада в такій формі, що вона має всі
підстави для здійснення цих прав [6,70].
Таким чином, держава через впровадження відповідних
законодавчих норм, які регламентують місцеве управління, виступає
основним суб’єктом системи місцевого самоврядування. Вважається,
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що ”правова демократична сучасна держава повинна визнавати
самостійність території, статутний характер територіальних колективів
та забезпечувати державно-правовими засобами формування та
функціонування цих колективів, які об’єднані на основі спільного
інтересу” [7, 147].
Натомість, первинним (початковим) суб’єктом у системі місцевого
самоврядування слід визначити територіальну громаду. Ю. Панейко
визнає за громадою ”чільне місце в розвитку новочасного європейського
самоврядування” [4,139]. На думку вітчизняних науковців, ”в
демократичній державі місцеве самоврядування є визначальним
елементом саморегуляції та самоуправління громад” [8,211].
Беручи за основу ч. 1 ст. 140 Конституції України, яка містить
визначення місцевого самоврядування, вважаємо за необхідне виділити
такі види територіальних громад: а) територіальну громаду села чи
добровільне об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл; б)
територіальну громаду селища; в) територіальну громаду міста[9].
З огляду на вищезазначене, аналізу положень Конституції України (ч.
3 і 4 ст. 140), що закріплюють систему місцевого самоврядування в
країні, можливо класифікувати територіальні громади на: а) громади
базового рівня — сільські, селищні, міські (забезпечується
життєдіяльність людей у рамках територіальних одиниць); б) громади
асоційованого рівня — територіальні громади районів і областей (в їхніх
рамках реалізуються колективні інтереси територіальних громад сіл,
селищ і міст).
Кожен із запропонованих видів територіальних громад різняться за:
особливостями організації повсякденного життя; соціологічними,
економічними та культурними особливостями; специфічними
інтересами цих важливих соціальних спільнот та реалізацією ними
функцій і повноважень, закріплених у законодавстві [10].
Конституцією України, Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні" визначено основні ознаки територіальних
громад, до яких віднесено: територіальну, інтегративну, інтелектуальну,
майнову, фіскальну та самоврядну. Територіальна — спільне
проживання осіб, які входять у громаду на території села, селища, міста
(ч. 1 ст. 140 Конституції України, ст. 1 Закону України "Про місцеве
самовряду вання в Україні"). Інтегративна — на основі об'єднання всіх
жителів, що постійно мешкають на певній території незалежно від того,
чи є вони громадянами даної держави, іноземцями чи особами без
громадянства утворюється територіальна громада (ст. 1 Закону України
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"Про місцеве самоврядування"). Інтелектуальна — в основі формування
територіальної громади лежать спільні інтереси жителів, які мають
специфічний характер системних індивідуально територіальних зв'язків
(ч. 1 ст. 140 Конституції України). Майнова — територіальна громада є
суб'єктом права комунальної власності, їй належить рухоме і нерухоме
майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси,
що перебувають у власності відповідних територіальних громад (ч. 1 ст.
142 Конституції, статті 16, 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"). Фіскальна — члени територіальних громад
є платниками місцевих податків і зборів (ст. 67 Конституції України).
Самоврядна — закріплене в Конституції та в Законі України "Про
місцеве самоврядування в Україні" право територіальної громади на
здійснення місцевого самоврядування. Зазначені ознаки окреслюють
структурно функціональний характер територіальної громади, але
описують її атрибутивно, не розкриваючи специфіки як особливої,
відносно
невеликої
спільноти
локально
територіального
функціонування з притаманними їй демографічними, організаційними,
економічними, соціально психологічними, географічними та іншими
особливостями [11,233].
При формуванні територіальних громад доцільно враховувати їх
правові ознаки, а саме: 1) наділення правом юридичної особи; 2) може
бути суб'єктом цивільно-правових відносин; 3) має право здійснювати
господарські операції, набувати і відчужувати майнові права, входити в
зобов'язання, вести процеси, стягувати примусові збори зі своїх членів
на задоволення спільних потреб; 4) має право на формування власного
бюджету, створення позабюджетних, валютних, страхових, резервних
та інших цільових фондів грошових ресурсів; 5) є суб'єктом
підприємницької діяльності у сфері надання громадських послуг; 6) має
право бути засновником підприємств, мати частку в статутних фондах
господарських товариств, отримувати доходи від дивідендів; 7) є
суб'єктом фінансово кредитних відносин, може розміщувати місцеві
позики, отримувати кредити в банківських установах і надавати кредити
фізичним і юридичним особам, має право створювати комунальні
банки, довірчі та страхові товариства, пенсійні фонди та інші
комунальні фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів;
8) територіальна громада користується, володіє та розпоряджається
майном комунальної власності. Майно комунальної власності належить
територіальній громаді на правах колективного володіння її
членами [12].
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З огляду на це, на відміну від територіальної одиниці, поселення, яке
має статус територіальної громади, наділяється певними правами.
Передусім, це право на самоврядування. Таким чином, територіальна
громада — це сукупність громадян України, котрі спільно проживають у
міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і
визначений законом правовий статус [3].
На функціонування територіальних громад мають вплив функції, які
є формами владно управлінського впливу, основними напрямами і
видами муніципальної діяльності і, зрештою, мають важливе
призначення забезпечення виконання актуальних для певної території
питань місцевого значення.
За суб'єктом впливу — функції територіальних громад здійснюються
безпосередньо або всією організаційною структурою муніципального
організму. За обсягом (межами) впливу — територіальні громади
здійснюють вплив на великі сфери (галузі) місцевого життя, або на весь
муніципальний організм. За засобами реалізації — функції
територіальних громад забезпечуються всією силою локальної само
організації. За характером — функції територіальних громад
відображають об'єктивний взаємозв'язок компонентів муніципального
організму між собою та в їх стосунках з державою [13].
Отже, світовий досвід довів доцільність та необхідність при
формуванні територіальних громад враховувати політичні, економічні,
соціально культурні й екологічні чинники. Особлива роль у цьому
процесі належить визначенню на законодавчому рівні правового статусу
територіальної громади (наділення певними правами). Для цього
потрібно внести зміни до Конституції України стосовно об'єднаних
територіальних громад, і тим самим визнати їх одиницями
адміністративно територіального устрою держави. У цьому контексті
територіальні громади мають додатково отримати повноваження
стосовно управління землями за межами населених пунктів.
Враховуючи зазначене та положення ч. 1 ст. 140 Конституції України
доцільно виділити такі види територіальних громад:
а) територіальну громаду села чи добровільне об'єднання в сільську
громаду жителів кількох сіл;
б) територіальну громаду селища;
в) територіальну громаду міста;
г) змішану територіальну громаду сільської, селищної чи міської рад.
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