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ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Олевської міської ради об'єднаної 

 територіальної громади  

 
18 грудня 2016 року відбулися перші місцеві вибори до Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади. Від так громада набула нової 

якості здійснення місцевого самоврядування, отримала нові повноваження та 

додаткові ресурси на їх виконання відповідно до норм Бюджетного кодексу. 

Однак, новостворені об’єднані територіальні громади усунені від 

розпорядження земельними ділянками державної власності за межами 

населених пунктів та позбавлені будь-якого впливу на рішення щодо надання 

їх у власність та користування. 

Обмеження «земельної» юрисдикції органів місцевого самоврядування 

лише межами населених пунктів невиправдано ускладнює розвиток громад, 

зменшує матеріальну основу місцевого самоврядування. До того ж, це не 

узгоджується з одним із основних принципів демократичного суспільства, 

який визнаний у світі – принципом повсюдності місцевого самоврядування. 

Разом з тим, Держгеокадастр одноосібно розпоряджається землями поза 

межами населених пунктів, створюючи ряд бюрократичних перешкод та 

корупційних ризиків у земельній сфері. Яскравим прикладом зловживання 

розпорядниками землі є надання у власність земельних ділянок під виглядом 

«ведення особистого селянського господарства» підставним особам на яких 

здійснюється масовий незаконний видобуток бурштину. Натомість, місцеві 

жителі, в тому числі учасники антитерористичної операції, протягом двох 

років не можуть отримати у власність земельні ділянки. Як наслідок, зростає 

градус соціальної напруги в регіоні, а учасники акції вдаються до 

радикальних дій, блокуючи роботу Головного управління Держгеокадастру в 

Житомирській області. 

Розпорошення повноважень із розпорядження землями, розташованими 

за межами населених пунктів між багатьма органами виконавчої влади, які 

здебільшого територіально розташовані у обласних центрах, також не сприяє 

доступності адміністративних послуг, які вони надають, для населення. 
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Тому постає питання про зміну вказаної ситуації і передачу об’єднаним 

територіальним громадам у комунальну власність земель державної 

власності, розташованих за межами населених пунктів. 

Враховуючи викладене, просимо Вас в найкоротші терміни розробити 

та прийняти законопроект про передачу земель в управління об'єднаним 

територіальним громадам, врахувавши наступні положення: 

1. Встановити, що землі державної власності за межами населених пунктів, 

передаються у власність територіальних громад, які об’єднались відповідно 

до закону, та визначити порядок такої передачі. 

2. Передати сільським, селищним, міським радам повноваження з 

розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів в 

якості делегованих повноважень (крім земель оборони, земель природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення на об’єктах 

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та інших, які 

мають важливе значення для держави). 

3. Надати повноваження із здійснення державного контролю за 

використанням та охороною земель: 

- центральному органу, який реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, 

- виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (у частині контролю 

за виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим 

призначенням; дотримання строків своєчасного повернення тимчасово 

зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо 

приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; вжиття 

відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих 

земельних ділянок їх власникам або користувачам). 

Встановити, що повноважень із здійснення державного контролю за 

використанням та охороною земель виконавчі органи місцевого 

самоврядування набувають у разі прийняття відповідною радою рішення про 

їх здійснення. 

Встановити, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин, здійснює нагляд за 

здійсненням виконавчими органами місцевого самоврядування державного 

контролю за використанням та охороною земель. 

4. Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок приватної власності. 

5. Визначити порядок встановлення (відновлення) меж територіальних 

громад при виникненні невизначеності або спору з приводу таких меж. 

 

 

Міський  голова        О.В. Омельчук 

                  
 


