


 



ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО                                                                               Випуск # 36 / 2022

36

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А

© Пронько Л.М.

DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-19

УДК 332.34

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

PECULIARITIES OF USE OF STATE OWNED LAND  
IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Пронько Людмила Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент,

Вінницький національний аграрний університет
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5633-9014

Pronko Lyudmula 
Vinnytsia National Agrarian University 

Проаналізовано частку земель сільськогосподарського призначення державної форми власності переда-
ної, згідно постанови Уряду, у комунальну. Розглянуто, встановлений, згідно ст. 117 Земельного Кодексу Укра-
їни порядок передачі Держгеокадастром земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності у комунальну власність, який включає 6 етапів. Досліджено, що можливість розпоряджатися своєю 
землею є однією з умов ефективного розвитку нових об’єднаних громад, але лише за наявності обґрунтованої 
стратегії розвитку та конкретного поетапного плану дій на її виконання. Доведено, що процес передачі права 
розпорядження державними землями на місця може відбуватися лише за наявності розробленого механізму 
контролю за їх виконанням, а також забезпечення відкритості та прозорості роботи місцевих рад та їх голів. 
Обґрунтовано, що така передача має відбуватися за чітко розробленого плану використання та можливістю 
повернення таких земель до державної власності в разі зміни цільового призначення або неефективного ви-
користання. Неменш важливою проблемою є і належне функціонування ринку землі, оскільки ряд прогалин 
у законодавчій базі дають змогу змінювати власника, без фіксації формального факту купівлі-продажу землі. 
Доведено, що одним із способів збереження сільськогосподарських земель є встановлення контролю держа-
ви за ринком землі, шляхом створення Державного Земельного банку України, який виконуватиме функцію 
регулятора в земельній сфері.

Ключові слова: земля, сільськогосподарські землі, державна власність, територіальні громади,  
комунальна власність, децентралізація, ринок землі, законодавча база, земельний банк.

Land use issues have always been particularly relevant, as this resource is one of the most valuable. Since the 
beginning of our country's independence, issues related to the settlement of land relations and the efficiency of land 
use in Ukraine have been constantly raised, but there are still a number of unresolved issues and inconsistencies 
in this area. As of January 1, 2020, the area of agricultural land in Ukraine is 42.7 million hectares, or 70% of the 
total territory of the country, of which 32.5 million hectares, or 78.4% is the area of arable land. The share of state-
owned agricultural land is 25.1%, which is 10.4 million hectares. According to expert research, the data of the State 
Statistics Service is not true, as currently the state does not own about 5 million hectares of land, which according 
to the law was put into private ownership for 20 years. During 2018–2019, according to the Order of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine "On the transfer of state-owned agricultural land to communal ownership of united territorial 
communities", 788 OTG received almost 1.7 million hectares of state land, but in practice failed to dispose of, be-
cause, as it turned out, most of the plots were leased and were subject to automatic prolongation. The ability to man-
age one's land is one of the key conditions for the development of new united communities, but this process must 
be implemented under the important condition of having a sound Territorial Community Development Strategy and 
a clearly defined action plan for its implementation.The developed Strategy should take into account the scheme of 
community planning and the purpose of its individual parts (land). These documents, together with the master plans 
of settlements, should be a priority in all subsequent decisions of local authorities. Only under such conditions is the 
transfer of land to communal ownership reasonable and logical, because then there is confidence in its rational use 
for the benefit of society. Otherwise, the possibility of changing the purpose of agricultural land, which will receive 
local councils, will lead to unsystematic use of community areas.

Keywords: land, agricultural lands, state property, territorial communities, communal property, decentralization, 
land market, legislative base, land bank.
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Постановка проблеми. Питання викорис-
тання земель завжди мали особливу актуаль-
ність, оскільки цей ресурс є одним із найцін-
ніших. З початку незалежності нашої країни 
постійно порушуються питання щодо врегу-
лювання земельних відносин та ефективності 
використання земельних ресурсів в Україні, 
але досі у цій сфері існують ряд невиріше-
них завдань та неузгодженостей. Прийня-
тий 10 липня 2018 року Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вирішення питання колектив-
ної власності на землю, удосконалення пра-
вил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобі-
гання рейдерству та стимулювання зрошення 
в Україні» [11] можна вважати одним із зако-
нів, який сприяє формуванню раціонального 
механізму використання земель, розширенню 
повноважень органів місцевого самовряду-
вання у сфері управління земельними ресур-
сами та, як наслідок, збільшенню надходжень 
до місцевих бюджетів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особливості управління земельними 
відносинами в умовах децентралізації влади 
та ефективності розвитку територіальних 
громад активно вивчаються в працях таких 
науковців, як В. Данькевича [6], Т. Зінчука 
[6], Г. Калетніка [18], О. Ковальчука [6] тощо. 
Питання використання і управління землями 
державної форми власності вивчали такі 
вітчизняні вчені, як: А. Даниленко, Ю. Лупенко 
[7], А. Третяк [17], Н. Третяк [17], Л. Паламар-
чук та ін. Порядок використання земель різної 
форми власності завжди залишається акту-
альним, а ряд питань – досі неузгодженими, 
незважаючи на спроби максимально врегу-
лювати земельних ресурсів в Україні.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є дослідження ефективності використання та 
передачі сільськогосподарських земель дер-
жавної форми власності у власність територі-
альних громад.

Виклад основного матеріалу. Про необ-
хідність передачі державних земель сільсько-
господарського призначення територіальним 
громадам тривалий час активно дискутують 
науковці, експерти та управлінці. У Верховній 
Раді України зареєстровано ряд законопро-
ектів щодо регулювання земельних відносин, 
однак остаточного рішення досі немає. 

Станом на 01.01.20020 року площа сіль-
ськогосподарських угідь в Україні становить 
42,7 млн га, або 70 % площі всієї території 
країни, з яких 32,5 млн га, або 78,4 % стано-

вить площа ріллі. Частка земель сільськогос-
подарського призначення, які знаходяться 
у державній власності дорівнює 25,1 %, що 
дорівнює 10,4 млн га [2]. 

За дослідженнями експертів, дані Держ-
стату не відповідають дійсності, оскільки на 
даний час держава не володіє уже близько 
5 млн га землі, яку відповідно до Законодав-
ства [5; 9; 11] було виведено у приватну влас-
ність протягом 20 років (рис. 1) [8]. 

Упродовж 2018–2019 років, відповідно до 
Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Питання передачі земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення державної 
власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад» [8], 788 ОТГ отри-
мали майже 1,7 млн. га державних земель, 
проте на практиці не змогли ними розпоря-
джатися, оскільки, як виявилось, передава-
лися здебільшого ділянки, що перебували в 
тривалій оренді та на умовах автоматичної 
пролонгації.

У 2019 році через незавершеність процесів 
формування ОТГ та інвентаризації земель, 
процес передачі земель державної власності 
було призупинено. 

Чергове наведення ладу в земельних пра-
вовідносинах розпочалось із внесення змін 
до законодавства щодо обігу земель сіль-
ськогосподарського призначення (31 березня 
2020 р.) і планування використання земель 
(17 червня 2020 р.).

16 листопада 2020 року Уряд ухвалив 
Постанову № 1113, яка передбачає пере-
дачу земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної власності у 
комунальну. Водночас відсутність врегулю-
вання порядку набуття ТГ права власності 
на земельні ділянки поза межами населених 
пунктів, визначення меж ТГ та меж населених 
пунктів, що входять до їх складу, потребує 
додаткового унормування [3]. 

Відповідно до ст. 117 Земельного Кодексу, 
порядок передачі Держгеокадастром земель-
них ділянок сільськогосподарського призна-
чення державної власності у комунальну 
власність визначено за наступними етапами:

Перший етап – звернення сільської, 
селищної міської ради (лише ці три рівні міс-
цевого самоврядування) в особі сільського, 
селищного, міського голови до територіаль-
ного органу Держгеокадастру в області із 
клопотанням про передачу земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність. 
Клопотанню має передувати рішення сесії 
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відповідної ради про звернення до тери-
торіального органу Держгеокадастру, яке 
згідно ст. 26 Закону України від 21.05.1997  
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» 
[13] повинно прийматись виключно на пле-
нарному засіданні відповідної ради.

Другий етап – видання територіальним 
органом Держгеокадастру наказу про про-
ведення інвентаризації земель сільськогос-
подарського призначення державної влас-
ності на території відповідної громади (у разі 
необхідності формування земельних ділянок 
державної власності). На даний час інвента-
ризація земель проводиться по всіх областях 
України.

Третій етап – розроблення та погодження 
технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель, обов’язкова державна 
експертиза документації із землеустрою  
(у випадках, встановлених законом), реєстра-
ція земельних ділянок в Державному земель-
ному кадастрі, затвердження відповідної 

документації із землеустрою Головним управ-
лінням Держгеокадастру в області.

Четвертий етап – реєстрація права влас-
ності (якщо така відсутня) держави в особі 
територіального органу Держгеокадастру в 
Державному реєстрі речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень із обов’язковим 
зазначенням кадастрового номеру земельної 
ділянки, її місця розташування, площі, цільо-
вого призначення, відомостей про обтяження 
речових прав на земельну ділянку, обмеження 
у її використанні.

П’ятий етап – видача територіальним орга-
ном Держгеокадастру наказу «Про передачу 
земельних ділянок із державної власності у 
комунальну власність ОТГ», складання та під-
писання акта приймання-передачі земельних 
ділянок за кадастровими номерами. За вимо-
гами ч. 3 ст. 117 ЗК до земель державної влас-
ності, відносять і землі, які не можуть пере-
даватися у комунальну власність, на яких 
розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти 

1,7

2,3

0,75

0,69

Що у держави залишилось із наявних 10,4 млн га землі 
сільськогосподарського призначення державної власності

Землі, які були передані місцевим громадам у 2018–2019 рр., млн га

Землі, які незабаром буде передано місцевим громадам, млн га

Землі, які залишаються у власності державних підприємств та 
Національної акдемії аграрних наук, млн га

Землі, які держава виділила в рамках процедури безоплатної приватизації 
у 2013–2020 рр., млн га

Рис. 1. Розподіл землі сільськогосподарського призначення 
державної власності

Джерело: сформовано автором за даними [2]
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нерухомого майна державної власності, а 
також земельні ділянки, які перебувають у 
постійному користуванні органів державної 
влади, державних підприємств, установ, орга-
нізацій, крім випадків передачі таких об’єктів у 
комунальну власність [5].

Згідно з даними Державного земельного 
кадастру, після передачі понад 2 млн га землі, 
в Україні залишається 750 тис. га землі дер-
жавної форми власності сільськогосподар-
ського призначення. Ця земля знаходиться на 
правовому титулі – постійного користування. 
Йдеться про землю Національної академії 
наук України, Міністерства оборони, Дер-
жавної пенітенціарної служби, Міністерства 
освіти, а також колишніх державних підпри-
ємств Міністерства АПК, які сьогодні передані 
до Фонду держмайна на приватизацію.

Ці землі обробляють 1166 державних під-
приємств та установ по всій державі. Розподіл 
земель сільськогосподарського призначення 
між вищезгаданими відомствами виглядає 
наступним чином (рис. 2). 

Як бачимо з рисунка, найбільша кількість 
земель зосереджено в користуванні Націо-
нальної академії аграрних наук – 354 тис. га, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства володіє 178 тис. га, 
а Міністерство освіти і науки – 77 тис. га. Най-
менша кількість земель сільськогосподар-
ського призначення у відданні Фонду дер-
жавного майна – 14 тис. га та Державного 
агентства водних ресурсів – лише 2,5 тис. га. 

Разом з тим, перебування земельної ділянки 
державної власності у користуванні інших осіб, 
в тому числі на умовах оренди (окрім користу-
вання земельними ділянками державними під-
приємствами та установами) не перешкоджа-
тиме їх передачі у комунальну власність ОТГ.

Шостий етап – державна реєстрація права 
комунальної власності на земельні ділянки 
за територіальною громадою в особі від-
повідної місцевої ради. Так, статтями 125, 
126 ЗК передбачено, що право власності на 
земельну ділянку, а також право постійного 
користування та право оренди земельної 
ділянки виникають з моменту державної реє-
страції цих прав [5]. Право власності, корис-
тування земельною ділянкою оформлюється 
відповідно до Закону України від 01.07.2004  
№ 1952-IV «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [10].

 

354

178

77

35

42 21 14
2,5

Національна академія аграрних наук, тис. га
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільськогос господарства, тис. га
Міністерство освіти і науки, тис. га
Державна пенітенціарна служба Уккраїни, тис. га
Міністерство оборони, тис. га
Держлісагентство, тис. га
Фонд державного майна, тис. га
Держводагентство, тис.га

Рис. 2. Розподіл земель сільськогосподарського призначення  
між державними підприємствами та установами

Джерело: сформовано автором за даними [2]
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Рішення органів виконавчої влади чи орга-
нів місцевого самоврядування про передачу 
земельної ділянки у державну чи комунальну 
власність разом з актом приймання-передачі 
такої земельної ділянки є підставою для дер-
жавної реєстрації права власності держави, 
територіальної громади на неї [5].

З викладеного вище зрозуміло, що правові 
механізми для передачі державних земель 
існують, а отже будь-яка територіальна гро-
мада може отримати державну землю у кому-
нальну власність. 

Прийнятий Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдо-
сконалення системи управління та дерегуля-
ції у сфері земельних відносин» [9], у поєд-
нанні з Законом «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо планування 
використання земель», сприяє формуванню 
повноцінного господаря на своїй території [11] 
та забезпечує дворівневу систему контролю 
за розпорядженням, використанням та охоро-
ною земель:

Перший рівень – органи місцевого само-
врядування здійснюють контроль за недопу-
щенням порушень на своїй території (само-
вільне захоплення та не цільове використання 
земель).

Другий рівень – Держгеокадастр здійснює 
нагляд за діяльністю ОМС, а також контроль 
у громадах де ОМС не здійснює контрольні 
функції. Органи місцевого самоврядування 
отримали можливість включити до штату 
інспектора з контролю за використанням і 
охороною земель (за його відсутності, функції 
виконуватимуть інспектори Держгеокадастру)

Отже, основною метою процесу передачі 
земель державної власності до місцевих гро-
мад є передача права розпорядження осно-
вним природним ресурсом країни – землею – 
до місцевих органів виконавчої влади.

Зрозуміло, що можливість розпоряджа-
тися своєю землею є однією з ключових умов 
розвитку нових об’єднаних громад, але цей 
процес повинен реалізуватись за важливої 
умови – наявності обґрунтованої Страте-
гії розвитку територіальної громади та чітко 
визначеного плану дій на її виконання. 

Розроблена Стратегія має врахову-
вати схему планування території громади 
та цільове призначення окремих її частин 
(земельних ділянок). Ці документи разом 
з генеральними планами населених пунк-
тів мають бути пріоритетними при ухваленні 
всіх подальших рішень місцевої влади. Лише 
за таких умов передача землі в комунальну 

власність є обґрунтованою та логічною, адже 
тоді з’являється впевненість у її раціональ-
ному використанні на користь суспільства.

В іншому випадку, можливість змінювати 
цільове призначення сільськогосподарських 
земель, які отримають місцеві ради, призведе 
до безсистемного використання територій 
громад. 

Отже, визначена Стратегія сприятиме 
розвитку інфраструктури, підвищенню рівня 
якості надання освітніх та медичних послуг 
та покращить добробут населення територі-
альної громади. Але можливо це, в резуль-
таті збільшення дохідної частини місцевих 
бюджетів. Умовно, доходи бюджетів розді-
ляють на: власні (податки і збори, визначені 
на законодавчому рівні, орендна плата за 
землю) та передані (надходження з держав-
ного бюджету на безповоротній основі). Тому, 
ефективне використання земель та їх якіс-
ний облік є одним із важливих завдання голів 
територіальних громад [8; 18].

Таким чином, протягом 2019 року лише 
від плати за землю до місцевих бюджетів 
Вінницької області надійшло 977 млн грн., 
темп росту в порівнянні до 2018 року стано-
вить 16 %. Додаткові надходження до місце-
вого бюджету від землекористувачів можливі 
і при підвищенні контролю за обов’язковою 
сплатою податку чи орендної плати за корис-
тування земельною ділянкою. 

Крім залучення вже існуючих землекорис-
тувачів, ОТГ також можуть розпоряджатися 
вільними земельними ділянками, адже відпо-
відно до глави 21 Земельного кодексу України 
[5], земельні ділянки державної чи комуналь-
ної власності або права на них, підлягають 
продажу окремими лотами на конкурентних 
засадах, або земельних торгах. Продаж прав 
на земельні ділянки є не тільки можливістю 
отримати найвигіднішу для територіальної 
громади орендну плату, а й основним інстру-
ментом залучення потенційного інвестора на 
територію ОТГ.

Отже, процес передачі права розпоря-
дження державними землями територіаль-
ним громадам може відбуватися за наявності 
Стратегії розвитку ТГ, механізму контролю за 
її виконанням, тобто введення інституту дер-
жавних уповноважених – префектів, які нагля-
датимуть за дотриманням інтересів держави 
на місцях, а також забезпечення відкритості та 
прозорості роботи місцевих рад та голів. Тоді, 
процес передачі буде відбуватися не авто-
матично, за бажанням будь-якого сільського 
голови, а з необхідними обґрунтуванням та 
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можливістю повернення земель до державної 
власності в разі зміни цільового призначення 
чи неефективного використання.

Неменш важливою проблемою є і дозвіл 
на продаж земель сільськогосподарського 
призначення, тобто створення ринку землі, 
оскільки у законодавстві є чимало прогалин, 
які дають змогу у законний спосіб змінювати 
власника, без фіксації формального факту 
купівлі-продажу землі [6; 14].

Ще однією проблемою, яка унеможливлює 
існування повноцінного ринку землі в Укра-
їні є продаж на ньому товару за… нульовою 
ціною, тобто шляхом безоплатної приватиза-
ції. Виявилося, що з середини 2013 року до 
2020 року з державної в приватну власність 
через механізм безоплатної приватизації було 
виведено понад 700 тис га землі – приблизно 
територія однієї невеликої європейської кра-
їни (рис. 3). 

Згідно із положеннями частини першої 
статті 121 Земельного кодексу України, гро-
мадяни України мають право на безоплатну 
передачу їм земельних ділянок із земель дер-
жавної або комунальної власності у таких 
розмірах [5]:

– для ведення фермерського господар-
ства – в розмірі земельної частки (паю), 
визначеної для членів сільськогосподарських 

підприємств, розташованих на території сіль-
ської, селищної, міської ради, де знаходиться 
фермерське господарство;

– для ведення особистого селянського гос-
подарства – не більше 2,0 гектар;

– для ведення садівництва – не більше 
0,12 гектара;

– для будівництва та обслуговування жит-
лового будинку, господарських будівель і спо-
руд (присадибна ділянка) у селах – не більше 
0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гек-
тара, в містах – не більше 0,10 гектара;

– для індивідуального дачного будівни-
цтва – не більше 0,10 гектара;

– для будівництва індивідуальних гаражів – 
не більше 0,01 гектара.

Передача земельних ділянок безоплатно 
у власність громадян у межах вищезазна-
чених норм провадиться один раз по кож-
ному виду використання, тобто громадянин 
має право отримати у приватну власність до 
шести земельних ділянок різного цільового 
призначення. Але, при співставленні інфор-
мації щодо процесу безоплатної приватизації 
з різних джерел, виявили, що в системі реє-
страції речових прав Міністерства юстиції і 
в системі Державного земельного кадастру 
відсутня інформація щодо первинного набу-
вача земельної ділянки при безоплатній при-

 
Рис. 3. Динаміка переданих земель державної власності  

через механізм безоплатної приватизації по областям України
Джерело: сформовано автором за даними [8]
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ватизації – відсутній облік громадян, які ско-
ристалися правом безоплатної приватизації 
та інформація, хто і яку кількість земельних 
ділянок отримав.

Проаналізуємо, як здійснювався процес 
безоплатної приватизації земель держав-
ної форми власності у Вінницькій області з 
2013 по 2020 рр. (рис. 4).

Як бачимо з рисунка, у 2019 році вінничани 
отримали безоплатно найбільшу кількість 
землі – майже 23,7 тис. га, що у 4,5 рази пере-
вищує дані 2013 року. 

Уникнути процесу безоплатної приватиза-
ції можливо шляхом встановлення державою 
законодавчого, економічного та адміністратив-
ного контролю за розподілом, користуванням 
та розпорядженням земельними ділянками та 
врегулювання земельних відносин [17]. 

На практиці контроль держави передбачає 
збереження у державній власності достатньої 
кількості земель для впливу на вартість землі 
та право пріоритетного викупу усіх земель, 
які виставляються на продаж чи надаються в 
оренду. Фактично це створення Державного 
Земельного банку України [7; 16], який вико-
нуватиме функцію регулятора в земельній 

сфері. Статутний капітал такого банку має 
формуватися, для початку, із земель-запасу 
та тих, які перебувають у користуванні дер-
жавних установ і організацій, а це приблизно 
5,7 млн га. Зрозуміло, що цього замало, так як 
виставити ці землі на продаж неможливо, але 
почати консолідацію державних земель усіх 
видів можна через встановлення мораторію 
на продаж, передачу в комунальну чи при-
ватну власність державних земель усіх видів 
цільового призначення, в тому числі і сіль-
ськогосподарських, які зараз перебувають в 
користуванні державних органів, установ та 
якими розпоряджається держава.

Висновки. Отже, передача земель дер-
жавної форми власності у власність тери-
торіальних громад сприятиме поліпшення 
їх фінансового стану та добробуту. Надані 
органам місцевого самоврядування повнова-
ження – це велика відповідальність за ресурси 
своєї громади, тому доцільно раціонально та 
комплексно підходити до питань щодо управ-
ління територією та не забувати, що ресурси 
громади – це джерело задоволення потреб 
громади та створення привабливих умов про-
живання на їх території.
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Рис. 4. Кількість переданих земель державної власності  
на умовах безоплатної передачі у Вінницькій області

Джерело: сформовано автором за даними [1]
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