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ПРЕАМБУЛА

ПРЕАМБУЛА

Цей звіт був підготовлений Заступником 
бізнес-омбудсмена Тетяною Короткою за 
участю інспекторів Ради бізнес-омбудсмена 
Андрія Боднарчука, Олексія Співака і 
молодшого інспектора Ксенії Величко під 
керівництвом бізнес-омбудсмена Альгірдаса 
Шемети.

Ми хотіли б висловити подяку місцевим 
експертам Олександру Слобожану, Анатолію 
Ткачуку, Юрію Третяку, Богдану Шапці, 
Ярославу Березаню, Ксенії Ляпіній, Ірині 
Барчук, Ігорю Ковалику, Михайлу Ратушняку, 
Олександру Печаліну, Лесі Аронець, Сергію 
Набоку за корисні коментарі, зауваження та 
участь в дослідному процесі цього звіту.

Рада бізнес-омбудсмена («РБО») також 
вивчила матеріали проектів міжнародної 
технічної допомоги: Програми USAID 
«Лідерство в економічному управлінні», 
проекту «Підтримка децентралізації в 
Україні» (DESPRO) Швейцарського бюро 
співробітництва (SDC), міжнародної 
Стратегічної Групи радників з підтримки 
реформ (SAGSUR) «Шлях до рішучих 
реформ в Україні», різноманітних інститутів 

громадянського суспільства, проекту 
Національного фонду демократії (National 
Endowment for Democracy, NED) та Фонду 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 
«Посилення місцевих громад завдяки діалогу 
та участі», Асоціації міст України, Інституту 
громадянського суспільства.

РБО також проведено консультації з 
учасниками бізнес-асоціацій – членів 
Наглядової ради РБО, асоціацій малого 
та середнього бізнесу національного і 
регіонального рівнів (зокрема, Громадської 
організації «Ліга підприємців «Українська 
справа», Громадська організація «Гуртом», 
Спілка підприємців «СТІНА», Молодіжний 
громадський центр «ЕТАЛОН» та ін.)

Під час підготовки цього звіту були 
використані матеріали експертів Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, 
Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі України, Державної регуляторної 
служби України, Національного агентства з 
питань запобігання корупції, представників 
місцевих адміністрацій та ін.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ЄС

ВРУ

Держгеокадастр 

КМДА

КУпАП 

Мінагрополітики 

Мінрегіонбуд 
 

Мінекономіки 

Мінприроди 

ЦНАП

ЗМІ

ОТГ

ОДА

ОМС

КМУ

РБО

Європейський Союз

Верховна Рада України

Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру

Київська міська державна адміністрація

Кодекс України про адміністративні 
правопорушення

Міністерство аграрної політики  
та продовольства України

Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

Міністерство економічного розвитку  
і торгівлі України

Міністерство екології та природних ресурсів 
України

Центр надання адміністративних послуг

Засоби масової інформації

Об'єднана територіальна громада

Обласна державна адміністрація

Органи місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України

Рада бізнес-омбудсмена
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РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ

Процес гарантування місцевого 
самоврядування та передача повноважень 
на місцевий рівень («децентралізація») – 
одна з тих реформ, які досить успішно і 
динамічно запроваджується в Україні. На 
сьогоднішній день закладені конституційні 
основи місцевого самоврядування, 
ратифіковано Європейську хартію місцевого 
самоврядування1, прийнята низка базових 
нормативно-правових актів, які створюють 
правові та фінансові основи діяльності 
органів місцевого самоврядування.

Держава, передаючи ресурси і повноваження 
зверху вниз, передає також обов'язки і 
засоби вирішення проблем на той рівень, 
де проблеми виникають. Тобто, метою 
політики здійснення децентралізації є відхід 
від централізованої моделі управління в 
державі, забезпечення дієздатності місцевого 
самоврядування та побудова ефективної 
системи територіальної організації влади в 
Україні.

Очікується, що ефектом для бізнесу після 
проведення децентралізації стануть більш 
зацікавлені в розвитку малого і середнього 
бізнесу місцеві органи влади, які створюють 
більш комфортні умови для підприємництва. 
Зі свого боку, місцевий бізнес буде 
зацікавлений в тому, щоб «вийти з тіні». 
Працюючи легально, сплачуючи податки та 
створюючи нові робочі місця, у бізнесу буде 
впевненість у захисті та підтримці місцевою 
владою, які також зацікавлені в утриманні і 
нарощуванні бізнесу на території громад та 
наповненні місцевого бюджету.

Реформування місцевого самоврядування 
відбувається у відповідності до Концепції, яка 

була затверджена розпорядженням КМУ від 
01.04.2014 № 333-р. Ця Концепція визначає 
напрями, механізми, терміни формування 
органів місцевого самоврядування та їх 
територіальну організацію, узгодження 
інтересів держави та територіальних громад. 
Реформування місцевого самоврядування 
та їх територіальної організації влади 
відбувається на підставі закладених 
принципів, серед інших:

	верховенство права;

	підзвітність і підконтрольність органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування 
територіальній громаді;

	підконтрольність органів місцевого 
самоврядування органам виконавчої 
влади в питаннях дотримання Конституції і 
законів України.

На сьогоднішній день, процес децентралізації 
в Україні успішно стартував2. Про це свідчать 
численні дані і статистичні дослідження. 
Однак повноформатне завершення реформи 
вимагає корекції Конституції України.

Наприклад, в тій її частині, яка містить 
прогалини в системі влади на рівні регіонів, 
районів та територіальних громад і де 
існують спірні правові конструкції. Проект 
Закону України про зміни до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)  
№ 2217а від 01.07.2015, внесений 
Президентом України, як раз і спрямований 
на усунення цих недоліків3.

Однак є ще низка проблем, які не можна 
залишати без уваги для забезпечення 
умов ведення бізнесу в регіонах України та 
залучення інвестицій в їх розвиток. Тому 

1  http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122
2  https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/knygauspihiv.pdf 

http://despro.org.ua/despro/DESPRO_Decentralization-2016_UKR%201.pdf 
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/ 

3  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
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РЕЗЮМЕ

Рада бізнес-омбудсмена не може не вказати 
на наявні розбіжності, але залишає прямі 
конституційні питання в стороні від тематики 
цього документа.

Даними Рекомендаціями РБО прагне 
звернути увагу КМУ на ризики 
для бізнесу, пов'язані з процесами 
децентралізації та запропонувати 
напрямки і способи вирішення вже 
виявлених конкретних проблем.

Зокрема, до ризиків, які проявляються вже на 
цьому етапі реформи відносяться:

По-перше, зростання порушень українського 
законодавства в процесі діяльності органів 
місцевого самоврядування («ОМС») на тлі 
ослаблення державного контролю ОМС на 
регіональному та субрегіональному рівнях 
щодо реалізації повноважень, переданих 
виконавчим органам місцевих рад.

По-друге, прогалини в законодавстві, що 
виникли в зв'язку з процесом передачі 
повноважень в різних сферах економічної 
діяльності.

По-третє, зниження якості місцевого 
управління і легітимності прийнятих рішень, 
чому сприяє загальний недостатній рівень 
компетентності службовців місцевого 
самоврядування різного рівня.

РБО відзначає тенденцію до зростання скарг 
на місцеве самоврядування та відповідні 
виконавчі органи різних рівнів. Зокрема, 
протягом 2015-2016 років РБО отримала 
1004 звернень. Скарги бізнесу стосувалися 
широкого кола питань та включали рішення 
місцевих органів влади, прийнятих:

	з порушенням національного 
законодавства;

	з більш жорсткими підходами на тлі 
загальнонаціональної дерегуляції;

	в порушення прав інвесторів при 
реалізації проектів місцевого розвитку;

	 із земельних питань та інше.

Більш детальна інформація, що характеризує 
деталі звернень, представлена в Додатку 1 до 
цих Рекомендацій.

4  Інформація надана станом на 30.12.2016
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ВСТУП

ВСТУП

Реалізація амбітної програми реформ 
в Україні, спрямованих на стабілізацію 
української економіки, є неможливою 
без децентралізації, яка безпосередньо 
пов'язана з діловим кліматом в регіонах 
України. До процесу реалізації реформи 
передачі повноважень на місцевий рівень 
приєдналися всі гілки влади в державі 
і створена система її інституційного 
забезпечення.

Важливим компонентом реформування 
місцевих органів влади є вдосконалення 
системи надання адміністративних 
послуг на всій території України. Однак 
при передачі повноважень з надання 
адміністративних послуг з центрального 
рівня на місця, виникла низка проблем, 
які слід врегулювати. Зокрема, недостатня 
розвиненість мережі центрів надання 
адміністративних послуг, неналежне 
облаштування приміщень, недоступність 
деяких адміністративних послуг, слабка 
кваліфікація посадових осіб органів місцевого 
самоврядування.

Рекомендації РБО викладені в першій 
частині цього документа і спрямовані на 
удосконалення розподілу повноважень 
між органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, розвитку 
системи та інфраструктури надання якісних 
адміністративних послуг і включають: 
(і) необхідність закінчення формування 
нормативної бази для децентралізації 
владних повноважень у всіх галузях і сферах 
надання адміністративних та соціальних 
послуг; (іі) розробку і впровадження 
державних стандартів якості послуг; 
(ііі) продовження формування мережі 
центрів надання адміністративних послуг; 
(iv) зміцнення кадрового забезпечення 
проведення децентралізації.

Посилення базового рівня місцевого 
самоврядування – територіальних громад, 
поряд з позитивними ефектами несе і 
ризики прийняття незаконних рішень 
органами місцевого самоврядування. 
Для мінімізації можливих наслідків таких 
рішень РБО рекомендує прискорити 
створення конституційної основи для 
законодавчого регулювання процесу 
децентралізації влади і одночасно встановити 
державний нагляд щодо рішень органів 
місцевого самоврядування продовживши 
роботу по внесенню відповідних змін до 
Конституції України (проект Закону України  
№ 2217а від 01.07.2015).

Для успішного продовження реформи, 
пов'язаної з децентралізацією та 
впровадженням всіх її етапів, передбачених 
Концепцією реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні, необхідно завершити 
процес добровільного об'єднання 
територіальних громад. Незважаючи 
на позитивні сторони об'єднання 
територіальних громад існують суб'єктивні 
причини, викладені в цьому документі, які 
гальмують добровільне об'єднання, що 
уповільнює всі перетворення в цілому. Для 
успішного продовження реформи необхідне 
прийняття ряду законів, зокрема:

	проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо добровільного приєднання 
територіальних громад)» № 4772 від 
03.06.2016;

	проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо особливостей добровільного 
об'єднання територіальних громад, 
розташованих на територіях суміжних 
районів» № 5520 від 09.12.2016;
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	проекту Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» № 
2489 від 30.03.2015.

Крім того, з метою інституційного 
забезпечення децентралізації РБО 
рекомендує продовжувати роботу з 
підготовки прозорих конкурсних процедур 
відбору кадрів в ОМС; введення моніторингу 
діяльності місцевих державних адміністрацій 
та їх посадових осіб для забезпечення 
об'єктивного контролю системи державного 
управління відповідно до вимог нового 
закону України «Про державну службу».

Існують також і непрямі проблеми 
об'єднання громад – подальше існування 
районів, межі яких повністю збігаються 
з межами об'єднаних територіальних 
громад, створених на їх території. РБО 
рекомендує розробити проект відповідного 
законодавчого акту.

Встановлення балансу повноважень 
ОМС з їх відповідальністю за прийняті 
рішення є ключовим завданням у процесі 
імплементації децентралізації. Виходячи з 
отриманих Радою бізнес-омбудсмена скарг, 
можна говорити про тенденцію зростання 
випадків зловживань та перевищення 
повноважень посадовими особами місцевих 
рад і держадміністрацій, в тому числі, 
коли такі дії/бездіяльність спричинили 
заподіяння шкоди суб'єктам підприємництва. 
Рекомендації РБО мають на увазі  
(i) прийняття вже згаданих змін до Конституції; 
(ii) підтримку розробки проекту Закону 
України «Про префектів»; (iii) підготовку 
Методичних рекомендацій про затвердження 
Типового статуту територіальної громади та 
Примірного положення про старосту; а також 
(iv) запровадження механізмів практичного 
залучення до відповідальності посадових 
осіб органів місцевої влади (наприклад, 
шляхом внесення змін до Кримінального 
Кодексу України та Кодексу України про 
адміністративні правопорушення («КУпАП») 

щодо посилення відповідальності посадових 
осіб місцевого самоврядування).

З прийняттям Закону України «Про 
добровільне об'єднання територіальних 
громад» також виникли проблеми 
з передачею майна, яке раніше 
знаходилося в комунальній власності 
ОМС. У свою чергу, ці процеси створили 
проблеми і для бізнесу, який на законних 
підставах його використовує. Рекомендації 
РБО мають на увазі забезпечення ОМС 
методичними матеріалами щодо практичної 
реалізації процедури об'єднання громад, 
приділивши увагу процедурі передачі 
зобов'язань за укладеними договорами.

Важливо також впровадити практику при 
переході таких об'єктів у власність ОТГ:

	формування переліку (балансу) поточних 
зобов'язань щодо подібних об'єктів і 
інформування про існуючі зобов'язання 
ОТГ;

	повідомлення суб'єктів підприємництва, з 
якими укладені договори про виконання 
робіт (надання послуг) в інтересах 
згаданих органів, про передачу останніх у 
власність ОТГ.

Не забезпечена правонаступність 
повноважень ліквідованих регіональних 
управлінь охорони навколишнього 
природного середовища також створила 
проблеми з реєстрацією звітів підприємств 
про проведення інвентаризації викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. На сьогодні можна вести мову про 
сотні суб'єктів господарювання, для яких це 
стало проблемою. РБО вважає за необхідне 
оперативне врегулювання питання передачі 
відповідних функцій Держуправлінь охорони 
навколишнього природного середовища в 
порядку, передбаченому Постановою КМУ 
від 20.10.2011 № 1074 «Про затвердження 
Порядку здійснення заходів, пов'язаних з 

ВСТУП
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утворенням, реорганізацією або ліквідацією 
міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади». Крім цього, сама 
процедура і вимоги до документів мають бути 
приведені у відповідність до законодавства 
про дозвільну діяльність.

Земельні питання, пов'язані з 
децентралізацією, охоплюють широке 
коло проблем, проте РБО стикається лише 
з деякими з них. Зокрема, перевищення 
термінів розгляду документів для видачі 
дозволів на розробку проектів землеустрою 
та затвердження проектів землеустрою. Для 
бізнесу подібна недобросовісна поведінка з 
боку місцевих органів влади призводить до 
порушення графіків будівництва і ставить під 
загрозу реалізацію інвестиційних проектів. 
РБО рекомендує підготувати зміни до  
ст. 53-5 КУпАП для посилення 
відповідальності посадових осіб, 
пропорційної тяжкості вчиненого 
правопорушення.

Крім того, питання укладення та продовження 
терміну дії договорів оренди земельних 
ділянок є ще однією перешкодою, з якою 
стикається бізнес при взаєминах з місцевими 
органами влади в Україні. Рекомендується 
розробити Методичні рекомендації для 
органів місцевого самоврядування, в яких 
передбачити:

	відповідність прийнятих місцевими 
радами нормативних актів в сфері надання 
земельних ділянок в оренду вимогам 
законодавства України;

	наявність чіткого алгоритму дій органу 
місцевого самоврядування та орендаря 
спрямованих на заключення договору 
оренди земельної ділянки (вичерпні 
терміни на прийняття ОМС рішення про 
надання/відмову в наданні земельної 
ділянки в оренду; перелік документів; 
публічна доступність тексту відповідного 
нормативного акту і т.д.)

Практика розгляду скарг, що надходять до 
РБО, свідчить про те, що місцеві органи влади 
часом не мають досвіду створення комісій 
з визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам. 
Вважаємо за необхідне (i) розробити 
методику щодо визначення розміру збитків 
власникам землі та землекористувачам, 
комісіями, які утворюються при місцевих 
державних адміністраціях та виконавчих 
комітетах міських (міст обласного значення) 
рад; (іi) прийняття змін до Постанови 
Кабінету Міністрів України № 284 від 
19 квітня 1993 року з метою визначення 
(1) чіткого і вичерпного переліку підстав для 
відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам; (2) регламентованого 
порядку розгляду заяви про визначення 
розмірів шкоди; (3) строків розгляду заяви про 
визначення розмірів збитків та прийняття 
відповідного рішення.

ВСТУП
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ОГЛЯД РЕФОРМИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЛОВИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ

1

Починаючи з весни 2014 року, Україна 
розпочала реалізацію амбітної програми 
реформ, націлених на стабілізацію української 
економіки і підвищення рівня життя громадян 
країни. Україна і Європейський Союз спільно 
визначили порядок денний реформ (Порядок 
денний асоціації, останнє оновлення якої 
було погоджено в березні 2015 року)5. 
До числа основних пріоритетів Порядку 
денного відносяться і децентралізація, яка 
безпосередньо пов'язана з діловим кліматом 
в регіонах України.

«Місцеве самоврядування є однією з істотних 
основ будь-якої демократичної форми 
державного правління, а право громадян на 
участь в управлінні державними справами 
є одним з демократичних принципів, які 
поділяються всіма державами – членами 
Ради Європи» – так починаються вступні 
положення Європейської Хартії Місцевого 
Самоврядування6, яку Україна ратифікувала 
ще в 1997 році.

Саме через важливість цього питання процес 
гарантування місцевого самоврядування 
та передача повноважень з центру на 
місця («децентралізація») є однією з 
найактуальніших реформ, на які спрямовані 
зусилля Президента України, ВРУ та КМУ. 
Децентралізація задекларована в статті 
132 Конституції України як одна з основ 
територіального устрою держави.

Про це свідчать також рішення 
Президента України та Верховної 
Ради України про перегляд окремих 
положень Конституції України щодо 
адміністративно-територіального устрою, 
що відповідають Європейській хартії 
місцевого самоврядування, розпорядження 
КМУ про широку децентралізацію влади 
і затвердження Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні7, яка була схвалена 
як один з перших «реформаторських» 
документів Уряду після Революції Гідності 
в квітні 2014 року.

5 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/spravochnyy_material_ob_otnosheniyah_es_-_ukraina.pdf
6  http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122
7 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
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До процесу реалізації реформи приєдналися 
всі гілки влади в державі:

На рівні Верховної Ради України 
створено Парламентський офіс місцевого 
самоврядування з метою посилення зв’язків 
ВРУ з органами місцевого самоврядування, 
їх асоціаціями, територіальними 
громадами, надання інформаційно-
консультативної допомоги органам місцевого 
самоврядування, сприяння у вирішенні 
організаційних питань співпраці їх з 
парламентом8;

Президентом України створено Раду 
регіонального розвитку9 як консультативно-
дорадчий орган при Президенті України 
з метою сприяння ефективній взаємодії 
державних органів з органами місцевого 
самоврядування в питаннях розробки 
оптимальної моделі розвитку місцевого 
самоврядування, територіальної організації 
влади, вирішення проблемних питань 
життєзабезпечення регіонів;

На рівні Кабінету Міністрів України 
створена Цільова команда реформ з питань 
децентралізації, місцевого самоврядування 
та регіональної політики10 при Міністерстві 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України, до складу якої увійшли українські, 
польські фахівці, експерти від Ради Європи 

та Європейського Союзу, представники від 
всеукраїнських асоціацій органів місцевого 
самоврядування;

Міжвідомча координаційна комісія з питань 
регіонального розвитку11, як інституційний 
майданчик для координації дій органів 
виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування в процесі формування 
та реалізації державної регіональної 
політики, 24 регіональних офісів з питань 
впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування (у всіх регіонах крім АР 
Крим) і Центр регіонального розвитку 
при Мінрегіоні України – доповнюють 
архітектоніку координації реформи, пов'язаної 
з децентралізацією.

Станом на серпень 2016 року – 12% 
респондентів добре знають про реформу і 
46% щось чули. Шанувальники і опоненти цієї 
ініціативи, в свою чергу, розділилися майже 
порівну: 30% її підтримують, а 28% – ні12.

Серед проблем, які вимагають ефективного 
і швидкого вирішення, законодавці 
визначили13:

	погіршення якості та доступності 
публічних послуг внаслідок ресурсної 
неспроможності переважної більшості 
органів місцевого самоврядування 
здійснювати власні і делеговані 
повноваження;

1.1. Система інституційного забезпечення проведення  
децентралізації

8 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1692/15-%D1%80%D0%B3
9 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/224/2015
10 http://old.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4183/PolozhennyaproCKR.pdf
11 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/714-2015-%D0%BF
12 http://dif.org.ua/uploads/pdf/1819821056587c927fc496b4.35834231.pdf
13 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
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	зношеність теплових, каналізаційних, 
водопровідних мереж та житлового 
фонду та ризик виникнення техногенних 
катастроф в умовах обмеженості 
фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування;

	складна демографічна ситуація в більшості 
територіальних громад (старіння 
населення, обезлюднення сільських 
територій і монофункціональних міст);

	неузгодженість місцевої політики щодо 
соціально-економічного розвитку з 
реальними інтересами територіальних 
громад;

	нерозвиненість форм прямого 
народовладдя, нездатність членів громад 
до солідарних дій, спрямованих на 
захист своїх прав і інтересів, у співпраці з 
органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади 
та досягнення спільних цілей розвитку 
громади;

	зниження рівня професіоналізму 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, зокрема внаслідок 
низької конкурентоспроможності органів 
місцевого самоврядування на ринку праці, 
зниження рівня престижності посад, 
що призводить до низької ефективності 
управлінських рішень;

	корпоратизація органів місцевого 
самоврядування, закритість і непрозорість 
їх діяльності, високий рівень корупції, що 
призводить до зниження ефективності 
використання ресурсів, погіршення 
інвестиційної привабливості територій, 
зростання соціальної напруженості;

	надмірна централізація повноважень 
органів виконавчої влади та фінансово-
матеріальних ресурсів;

	відсторонення місцевого самоврядування 
від вирішення питань у сфері земельних 
відносин, посилення соціальної 
напруженості серед сільського населення 
внаслідок відсутності повсюдності 
місцевого самоврядування.

Таким чином, можна стверджувати, що 
внаслідок децентралізації мале і середнє 
підприємництво в регіонах отримає нові 
можливості для вирішення вищезазначених 
проблем. Зокрема, участь у проектах розвитку 
(включаючи і модернізацію транспортної 
інфраструктури, систем життєзабезпечення, 
комунікацій), які реалізовуються за 
рахунок фондів регіонального розвитку, 
а також за рахунок субвенцій на розвиток 
інфраструктури об'єднаних територіальних 
громад та бюджетів розвитку місцевого 
самоврядування.

Суть цієї реформи полягає в розмежуванні 
повноважень між органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування, 
вдосконаленні взаємодії між ними, подоланні 
проблеми, коли повноваження органів 
місцевого самоврядування не відповідають 
їх зобов'язаннями і завданням. Також мова 
йде про передачу повноважень на місця, 
посилення організаційної та фінансової 
самостійності територіальних громад – 
сільських, селищних, міських. Пов'язана 
модель податкової системи формує пряму 
залежність між фіскальною активністю 
місцевих органів влади і їх фінансовими 
можливостями, що змусить місцеву владу 
займати активну позицію при реалізації 
податкового потенціалу регіону. Стосується 
це і повноважень, які прямо впливають на 
діловий клімат і бізнес.
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Логіка децентралізації має на меті визначення 
обґрунтованої територіальної основи для 
діяльності органів місцевого самоврядування 
та органів виконавчої влади з метою 
забезпечення доступності та якості публічних 
послуг, які надаються такими органами.

Формування критеріїв для адміністративно-
територіальних одиниць різного рівня 
здійснюється з урахуванням трирівневого 
адміністративно-територіального устрою, а 
базовий рівень визначається з урахуванням 
доступності основних суспільних послуг на 
території громади (наприклад, час прибуття 
для надання швидкої медичної допомоги, 
пожежної допомоги і т.д.):

	Регіони АР Крим, 24 області, м. Київ і 
м. Севастополь планується реорганізувати 
в 27 регіонів;

	Райони: 490 районів і 178 міст обласного 
значення, в процесі децентралізації 
планується залишити 120 – 150 районів;

	Громади: 12068 міських, селищних, 
сільських рад. Кожна громада буде 
складатися з декількох поселень: 
міст, селищ, сіл. Повинно утворитися 
1500 – 1800 громад. На кожному рівні 
адміністративно – територіального устрою 
повинен діяти обрана виборцями Рада, і 
створений радою виконавчий орган.

На тлі реформи територіально-
адміністративного устрою України, про 
яку згадано вище, відбувається також 
децентралізація і передача повноважень на 
місцевий рівень з надання адміністративних 
послуг бізнесу і громадянам.

Зокрема, на регіональному рівні, серед інших, 
вирішуються такі питання:

	реєстрація бізнесу, зміни в установчі 
документи, припинення діяльності;

	встановлення режиму роботи об'єктів 
торгівлі, ресторанного господарства, 
сфери послуг;

	розміщення споруд для провадження 
підприємницької діяльності;

	питання розміщення зовнішньої реклами;

	деякі питання залучення коштів 
замовників (інвесторів забудовників) на 
розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури;

	земельні питання;

	питання містобудування та архітектурно-
будівельного нагляду та інше.

1.2. Територіальна основа для діяльності ОМС  
із вдосконалення системи місцевих адміністративних 
послуг по всій території України
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16 травня 2014 року для виконання Закону 
України «Про адміністративні послуги» КМУ 
було прийнято Розпорядження № 523-р 
«Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних 
послуг»14. Близько 50 адміністративних 
послуг надавалися в розрізнених кабінетах 
органів влади. Це рішення спрямоване на 
ліквідацію корупційної складової зі сфери 
адміністративних послуг. Оскільки тепер 
документи у громадян буде приймати 
не виконавець, а адміністратор, який не 
має ніякого відношення до виконання 
робіт, а строк видачі документів буде чітко 
встановлено. Надання послуг через Центри 
надання адміністративних послуг («ЦНАП») 
забезпечує зручність і комфорт для громадян.

У містах і районах, де вже створена 
відповідна інфраструктура, в ЦНАП можна 
провести реєстрацію або отримати відповідні 
документи з питань підприємництва, 
реєстрації прав на нерухоме майно, 
створення громадських організацій, 
друкованих ЗМІ. Також в адміністративних 
центрах є можливість отримати документи із 
землеустрою, дозвільну систему, включаючи 
питання протипожежної та санітарної 
безпеки суб'єктів господарювання тощо. 
У всіх великих населених пунктах ЦНАП вже 
створені і приймають відвідувачів.

Ряд ЦНАП (в Харкові, Києві, Дніпрі) мають веб-
платформи, на яких можна замовити окремі 
послуги, записатися на прийом, стежити за 
просуванням справи, отримати консультацію 
через веб-портал. Адміністратори ЦНАП 
інформують заявників по електронній пошті 
або по телефону про готовність замовленого 
документа. А в окремих центрах навіть можна 
замовити отримання готового документа 
поштою, щоб не йти за ним в ЦНАП.

Однак актуальними проблемами діяльності 
ЦНАП також залишаються15:

	Недостатня розвиненість мережі ЦНАП в 
менших і віддалених населених пунктах;

	неналежне облаштування приміщень 
ряду ЦНАП (мала площа приміщень, 
розташування в незручній частини міста, 
відсутність пандусів для інвалідів і т.д.);

	недостатня для забезпечення належної 
доступності адміністративних послуг 
кількість ЦНАП у великих містах;

	неналежна якість інформаційних і 
технологічних карт в ряді ЦНАП;

	неможливість отримання супутніх послуг 
(ксерокопіювання, банківські послуги, 
виготовлення документів) в приміщенні 
більшості ЦНАП;

	низький рівень впровадження 
електронних сервісів в ЦНАП.

Переважна більшість експертів, з якими РБО 
зустрічалася в процесі підготовки цього 
звіту, відзначають недостатній досвід і 
кваліфікацію посадових осіб ОМС, необхідний 
для роботи зі значно більшими ресурсами, 
можливостями і відповідальністю. При цьому 
нестача кадрів гостро проявляється в сферах, 
де нові повноваження є більш складними і 
вимагають більшої спеціалізації, зокрема в 
сфері архітектурно-будівельного контролю. 
Так само дефіцит кадрів більше відчувають 
менші ОТГ і громади з центрами в селах 
і невеликих селищах. Хоча експертами 
і відзначаються зусилля міжнародних 
організацій з проведення заходів щодо 
підвищення кваліфікації та тренінгів.

Проблема

14 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80
15 Згідно з матеріалами http://www.niss.gov.ua/articles/2373/
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З метою удосконалення розподілу 
повноважень між органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, розвитку 
системи та інфраструктури надання якісних 
адміністративних послуг, РБО рекомендує 
центральним органам виконавчої влади 
(відповідно до їх повноважень):

	закінчити формування нормативної бази 
для децентралізації владних повноважень 
у всіх галузях і сферах надання 
адміністративних і соціальних послуг, 
чітко визначити функції місцевих органів 
виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування всіх рівнів про надання 
цих послуг;

	розробити та впровадити державні 
стандарти (нормативи) якості 
адміністративних, соціальних та інших 
послуг населенню у відповідних сферах;

	продовжити формування ЦНАП. З метою 
підвищення рівня та якості забезпечення 
адміністративних послуг Мінрегіонбуду 

в координації з іншими центральними 
органами виконавчої влади забезпечити 
надання консультативної, експертної, 
методичної і іншої підтримки об'єднаним 
територіальним громадам для створення 
і організації діяльності в них центрів 
надання адміністративних послуг;

	з метою зміцнення кадрового 
забезпечення проведення децентралізації 
та подальшого функціонування 
місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування 
рекомендується організувати навчальні 
програми з підвищення кваліфікації 
для посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих 
рад та службовців місцевих органів 
виконавчої влади для належного 
виконання ними нових повноважень із 
залученням до цього процесу відповідних 
державних інститутів, асоціацій органів 
місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства.

Рекомендації РБО
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Протягом 2014 – 2016 рр. для створення 
дієздатних громад прийнято все необхідне 
базове законодавство, здійснена реформа 
міжбюджетних відносин, проведена 
децентралізація в сфері будівельного 
контролю та надання адміністративних 
послуг, зокрема:

1) Закон України «Про співробітництво 
територіальних громад» створив умови 
для введення в Україні 5-ти юридичних 
форм співпраці, що стало особливо 
актуальним для громад після початку 
реального процесу децентралізації, 
коли важливі повноваження органів 
виконавчої влади передаються місцевому 
самоврядуванню при умови, що воно 
може реалізувати ці повноваження.

Наприклад, передача повноважень від 
Державної архітектурно-будівельної 
інспекції органам місцевого 
самоврядування вимагає створення 
останніми власних архітектурних бюро, 
в яких повинні працювати сертифіковані 
архітектори. Більшість сільських громад не 
в змозі створити і утримувати таке бюро 
(службу), але вони можуть його створити в 
рамках співпраці громад.

2) Закон України «Про добровільне 
об'єднання територіальних громад» 
закладає вимоги щодо порядку 
добровільного об'єднання громад. Завдяки 
цьому закону сьогодні в Україні вже 
створено 366 нових об'єднаних громад16.

3) Зміни до Бюджетного кодексу і 
Податкового кодексу змінили парадигму 
підходів формування місцевих бюджетів і 
передбачають:

	Підвищення бюджетної і фінансової 
самостійності місцевих бюджетів;

	стимулювання громад до об'єднання і 
формування здатних територіальних 
громад через механізм переходу бюджетів 
об'єднаних громад на прямі міжбюджетні 
відносини;

	наділення таких громад повноваженнями, 
рівнозначними повноважень міст 
обласного значення, позбавлення права 
на виконання делегованих державою 
повноважень органів місцевого 
самоврядування в селах, селищах, містах 
районного значення.

	розширення наявної дохідної бази 
місцевих бюджетів шляхом:

	 – передачі з державного бюджету плати 
за надання адміністративних послуг 
(крім 50% адміністративного збору 
за держреєстрацію речових прав на 
нерухоме майно і їх обтяжень, і державної 
реєстрації юридичних і фізичних осіб – 
підприємців), державного мита;

	 – збільшення відсотка зарахування 
екологічного податку з 35% до 80%;

	 – закріплення за місцевими бюджетами 
стабільних джерел – податку на доходи 
фізичних осіб по новим нормативам 
(бюджети міст обласного значення – 60%, 
обласні бюджети – 15 %, бюджет Києва – 
40%) і податку на прибуток підприємств 
приватного сектора економіки (обласні 
бюджети – 10%);

1.3. Створення дієздатних територіальних громад  
і розвиток місцевого підприємництва

16 https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_gromada&prejim=1&pmn_id=145
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	 – введення з 2015 року збору з 
роздрібного продажу підакцизних товарів 
(пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, 
нафтопродукти) за ставкою в діапазоні від 
2% до 5% вартості реалізованого товару, 
який буде надходити в місцеві бюджети;

	 – розширення з 2015 року бази 
оподаткування податку на нерухомість 
шляхом включення комерційного 
(нежитлового) майна.

Додаткові фінансові ресурси і здатність 
вирішувати проблеми громад – ключові 
переваги для керівників об'єднаних 
територіальних громад в новому 
статусі. Однак опитування, проведені 
дослідницькими центрами, свідчать, що 
додаткові ресурси витрачаються переважно 
на ремонтні та будівельні роботи, тоді як 
інвестиційних проектів, спрямованих на 
нарощування економічного потенціалу 
суспільства, не вистачає. Причиною цього 
є нестача досвіду співробітників органів 

місцевого самоврядування та інертність в 
засвоєнні нових навичок. Про необхідність 
підвищення кваліфікації службовців ОМС 
згадувалося вище.

4) Відбувається децентралізація повноважень 
в соціально-культурній сфері та чіткий 
розподіл компетенцій, сформованих за 
принципом субсидіарності. З державного 
на регіональний і місцевий рівні 
передаються окремі заходи та установи в 
освітній, медичній та культурній сферах.

Очікується, що всі вищевикладені заходи 
сприятимуть розвитку бізнесу в регіонах, 
залученню інвестицій та активізації процесу 
розвитку територій, забезпечать створення 
нових робочих місць. При цьому баланс 
повноважень органів управління з їх 
відповідальністю за прийняті рішення є 
ключовим завданням у процесі імплементації 
реформи.
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1.4. Встановлення державного нагляду щодо  
рішень органів місцевого самоврядування

Децентралізація, яка вводиться в Україні 
і передбачає посилення власне базового 
рівня місцевого самоврядування – 
територіальних громад, спрямована, в тому 
числі, і на посилення єдності державного 
простору, встановлення прямих відносин 
між державним бюджетом і бюджетами 
територіальних громад.

Поряд з цим децентралізація несе і 
ризики прийняття незаконних рішень 
органами місцевого самоврядування, 
особливо регіонального рівня. Таким 
чином якнайшвидша реалізація ч. 2 ст. 144 
Конституції України – про встановлення 
процедур припинення рішень органів 
місцевого самоврядування з мотивів їх 
невідповідності Конституції чи законам 
України – стає пріоритетним завданням для 
Верховної Ради України.

Створити конституційну основу для 
законодавчого регулювання процесу 
децентралізації влади і одночасно 
встановлення державного нагляду щодо 
рішень органів місцевого самоврядування 

продовживши роботу по внесенню 
відповідних змін до Конституції України 
(проект Закону України № 2217а від 
01.07.2015).

Проблема

Рекомендація РБО:
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1.5. Незавершеність процесу добровільного 
об'єднання територіальних громад

Концепція реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади передбачає розширення юрисдикції 
органів місцевого самоврядування громади 
на всю її територію. Однак незважаючи 
на позитивні сторони об'єднання 
територіальних громад існують причини, 
які гальмують це добровільне об'єднання, 
що уповільнює всі необхідні перетворення 
в цілому.

Перш за все, цьому процесу заважає опір 
з боку різних зацікавлених сторін. У цьому 
контексті найчастіше згадуються сільські 
та селищні голови, деякі з яких протидіють 
об'єднанню, не бажаючи ризикувати своєю 
посадою. Ситуацію ускладнює і те, що до 
наступних чергових місцевих виборів 
залишилося майже чотири роки, тому така 
тенденція може зберігатися ще тривалий 
час17.

Іншою причиною є небажання об'єднуватися 
більш фінансово забезпеченим територіям з 
менш забезпеченими. Йдеться або про великі 
міста (зокрема, міста обласного значення), 
які мають великі джерела наповнення 
бюджетів, або про громади, на територіях 
яких розташовані прибуткові підприємства 
або автозаправні станції.

Крім того, деякі населені пункти 
спостерігають труднощі, з якими зіткнулися 
ОТГ і не поспішають приймати рішення про 
об'єднання. Наприклад, у органів місцевого 
самоврядування ОТГ досі обмежена 
юрисдикція щодо своєї території: вони не 

можуть планувати забудову і використання 
всієї території, оскільки система містобудівної 
документації побудована так, що ради 
територіальних громад можуть замовляти 
і стверджувати планувальну документацію 
виключно в межах населених пунктів.

За межами населених пунктів розробка 
містобудівної документації є компетенцією 
районного рівня. Особливо ці проблеми 
в 2016 році відчули ОТГ, які реалізовували 
інфраструктурні проекти між населеними 
пунктами, що входять до їхньої громади. 
Навіть благоустрій між населеними пунктами, 
накладення штрафів за забруднення 
навколишнього середовища в межах 
громади, але поза межами населених 
пунктів, також не є компетенцією об'єднаної 
громади. Неможливість для ОТГ готувати 
містобудівну документацію в межах всього 
простору громади – серйозний стримуючий 
фактор у залученні інвесторів та управлінні 
земельними ресурсами18.

Зрештою, відчуваються і певні прогалини 
в комунікаціях, що уповільнюють процеси 
об'єднання територіальних громад. 
Зокрема, деякі експерти в бесідах згадували 
недостатність об'єктивної інформації про 
процеси об'єднання громад, в результаті чого 
поширюються побоювання про негативні 
наслідки для бізнесу.

Про необхідність якнайшвидшого 
завершення об'єднання громад також 
згадується в звіті Стратегічної Групи радників 
з підтримки реформ (SAGSUR) «Шлях до 

17 http://dif.org.ua/uploads/pdf/1819821056587c927fc496b4.35834231.pdf
18 http://gazeta.zn.ua/internal/o-decentralizacii-uspehah-riskah-i-roli-parlamenta-_.html
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рішучих реформ в Україні»19. Зокрема, 
міжнародні радники акцентують увагу, на 
тому, що «демократичні» методи об'єднання 
громад показали свою неефективність і 
необхідно наділити Уряд повноваженнями, 
за якими процедура об'єднання громад буде 
спрощена, а місцеві ради будуть зобов'язані 
прийняти його думку до уваги.

Уряд України декларує пріоритетність 
децентралізації в нинішньому 2017 році. 
Основне завдання тепер – це секторальне 
просування реформи – в освіті, медицині, 
системі надання адміністративних 
послуг, земельних відносинах, дорожній 
інфраструктурі, сфері планування територій20.

Однак, передумовою успішного продовження 
децентралізації є також і прийняття ряду 
законів, зокрема:

	Проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад)» №4772 від 
03.06.2016;

	проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо особливостей добровільного 
об'єднання територіальних громад, 
розташованих на територіях суміжних 
районів» № 5520 від 09.12.2016;

	проекту Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» 
№2489 від 30.03.2015.

Ухвалення перерахованих вище законів не 
тільки заповнить законодавчі прогалини 
процесу децентралізації, а й забезпечить 
баланс повноважень і відповідальності 
органів місцевого самоврядування. 
На необхідність якнайшвидшого 
завершення формування законодавчої 
основи децентралізації та прийняття ВРУ 
вищеперелічених законів також вказують 
опитування, проведені дослідницькими 
центрами21.

19 SAGSUR report “TOWARDS A DECISIVE PACKAGE OF REFORMS IN UKRAINE: Proposals on key reforms for public discussion”, 
September 2016

20 Нарада з питань децентралізації під егідою Президента України в Одесі, січень 2017 року.
21 http://dif.org.ua/uploads/pdf/1819821056587c927fc496b4.35834231.pdf

З метою продовження реалізації реформи 
територіальної організації влади та місцевого 
самоврядування на основі децентралізації 
РБО рекомендує продовження роботи щодо 
вдосконалення законодавчо-нормативного 
та інституційного забезпечення реформи за 
наступними напрямками:

	Прийняти закони, які усувають законодавчі 
прогалини і сприяють добровільному 
об'єднанню територіальних громад 
(№ 4772 від 03.06.2016; № 5520 від 
09.12.2016);

	Прийняти Закон України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» 
№2489 від 30.03.2015, який спрямований 
на визначення принципів, правових і 
організаційних основ служби в органах 
місцевого самоврядування, врегулювання 
статусу службовця ОМС і забезпечить 
комплексну реформу службу в органах 
місцевого самоврядування з урахуванням 
кадрових потреб для децентралізації;

Рекомендація РБО:
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	Запровадити прозорі конкурсні процедури 
відбору кадрів до місцевих органів 
виконавчої влади та виконавчих органів 
місцевого самоврядування, сформувати 
відповідні кваліфікаційні вимоги;

	Ввести моніторинг і оцінку діяльності 
місцевих державних адміністрацій та їх 
посадових осіб з метою забезпечення 
об'єктивного контролю і підвищення 
ефективності системи державного 
управління відповідно до вимог нового 
закону України «Про державну службу».

Необхідно також усунути «побічну» проблему 
об'єднання громад – подальше існування 

районів, межі яких повністю збігаються з 
межами об'єднаних територіальних громад, 
створених на їх території. Вже зараз з'явилися 
територіально-адміністративні одиниці, де 
повністю завершено процес формування 
об'єднаних територіальних громад: 
наприклад, Лиманський (Донецька область), 
Народицький (Житомирська область), 
Старосинявський (Хмельницька область) і 
Сновський (Чернігівська область)22. Цікаво, 
що в усіх чотирьох випадках новостворені 
об'єднані громади повністю збігаються з 
межами районів. Зокрема, Сновська міська 
громада включає в себе і районний центр і 
всі населені пункти Сновськського району.

За словами державних чиновників, що відповідають за децентралізацію, в таких районах 
зникають правові підстави для функціонування відповідних районних рад і необхідно 
врегулювати це питання23.

Мінрегіонбуду, обласним державним 
адміністраціям спільно з всеукраїнськими 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування рекомендується розробити 
проект законодавчого акта, яким встановити 

порядок врегулювання питання подальшого 
функціонування/ліквідації відповідних 
районних рад, межі яких повністю збігаються 
з межами об'єднаних територіальних громад.

Рекомендація РБО:

22 http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3959
23 http://m.0462.ua/news/1504597
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ПЕРЕВИЩЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І ЗЛОВЖИВАННЯ  
МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

2

Децентралізація передбачає надання 
широких повноважень органам місцевого 
самоврядування. У той же час, саме від 
рішень ОМС в значній мірі залежать 
ефективність вирішення питань місцевого 
значення, раціональність використання 
бюджетних коштів, залучення інвестицій і 
створення умов для ведення бізнесу. Тому 
баланс повноважень органів місцевого 
самоврядування з їх відповідальністю за 
прийняті рішення є ключовим завданням у 
процесі імплементації децентралізації.

Виходячи з отриманих РБО скарг, можна 
говорити про тенденцію зростання випадків 
зловживань та перевищення повноважень 
посадовими особами місцевих рад і 
держадміністрацій, в тому числі, коли такі 
дії/бездіяльність спричинили заподіяння 
шкоди суб'єктам підприємництва. Нерідко 
скарги бізнесу також стосуються невиконань 
органами місцевого самоврядування рішень 
органів державної влади.

Загальною причиною подібних зловживань 
на регіональному рівні є загальний 
низький рівень професіоналізму службовців 
держадміністрацій та органів місцевого 
самоврядування. Ця проблема також 
безпосередньо впливає на завершеність 
процесу добровільного об'єднання 
територіальних громад.

Тому важливим кроком для підвищення 
рівня кваліфікації службовців місцевого 
самоврядування, а також врегулювання 
балансу питання повноважень і 
відповідальності посадових осіб органів 
місцевого самоврядування стане прийняття 
нового Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» (реєстр 2489 
від 30.03.2015), який відповідає не тільки 
положенням Європейської хартії місцевого 
самоврядування, а й зобов'язанням 
України, закріпленим в розпорядженні 
КМУ від 17 вересня 2014 року № 847 «Про 
імплементацію Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони».

З метою поліпшення ефективності роботи 
ОМС, а також підвищення рівня кваліфікації 
службовців місцевих органів влади, 
необхідно також розробити і прийняти 
Методичні рекомендації про затвердження 
Типового статуту територіальної громади 
та Примірного положення про старосту, які 
органи місцевого самоврядування могли 
б використовувати в своїй роботі. У цих 
документах повинні бути розмежовані 
повноваження між різними посадовими 
особами ОМС і сфери їх відповідальності.

Абсолютно специфічною причиною 
зростання випадків зловживання і 
перевищення повноважень посадовими 
особами ОМС, є відсутність відповідальності 
місцевих органів влади за свої дії, що 
завдають шкоди підприємцям / бездіяльність. 
В Україні відсутнє належне правове 
регулювання в цьому питанні.

Так, згідно з ч. 1 ст. 74 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
«органи та посадові особи місцевого 
самоврядування несуть відповідальність 
за свою діяльність перед територіальною 
громадою, державою, юридичними і 

Проблема
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фізичними особами». При цьому, з огляду на 
те, що органи місцевого самоврядування, 
як правило, свої рішення приймають 
колегіально, то це унеможливлює 
притягнення до відповідальності посадових 
осіб та/або доведення їх впливу на 
такі рішення. У зв'язку з ситуацією, що 
склалася надзвичайно важливо мати 
механізми практичного залучення до 
відповідальності посадових осіб ОМС. Для 
цього доцільно розглянути внесення змін до 
Кримінального кодексу України та Кодексу 
про адміністративні правопорушення 
України щодо посилення відповідальності 
посадових осіб місцевого самоврядування 
за перевищення повноважень і прийняття 
незаконних рішень.

З огляду на специфіку отриманих РБО скарг 
в контексті необхідності введення дієвих 
механізмів контролю за ОМС, які давали 
б можливість захищати порушені права 
та інтереси суб'єктів підприємництва і 
одночасно не порушували б повноважень 
місцевих органів влади, РБО звертає увагу 
на законодавчу ініціативу щодо реалізації 
положень ч. 2 ст. 144 Конституції України 
щодо встановлення процедур припинення 
рішень органів місцевого самоврядування 
з мотивів їх невідповідності Конституції чи 
законам України.

Імплементація зазначених положень 
Конституції передбачена проектом Закону 
України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)» 
№2217а від 01.07.2015 року, про яку вже 
згадувалося раніше в цьому документі і 
проектом Закону України «Про префектів».

Інститут Префектів, котрий покликаний 
стати дієвим механізмом після вступу в силу 
змін до Конституції щодо децентралізації 
влади і, відповідно, після ліквідації місцевих 
держадміністрацій. При цьому, для того щоб 
стати повністю ефективним інструментом 
нагляду за конституційністю та законністю 
рішень органів місцевого самоврядування 
префект повинен мати можливість зупиняти 
дію актів місцевого самоврядування з мотивів 
їх невідповідності Конституції чи законам 
України з одночасним зверненням до суду.

Таким чином, введення комплексного 
механізму захисту порушених прав та 
інтересів суб'єктів підприємництва та 
громадян, серйозно б зміцнило основи 
місцевого самоврядування і позитивно 
вплинуло би на інвестиційний клімат регіонів.

В РБО звернулося підприємство, яке 
є частиною французької компанії і 
спеціалізується на видобутку і переробці 
каоліну, зі скаргою на відмову голови 
Волноваської РДА продовжити договір 
оренди земельної ділянки.

Скаржник звернувся до Голови Донецької 
обласної військово-цивільної адміністрації 
із заявою на продовження договору 

оренди. Заяву скаржника було формально 
задоволено, і голова Донецької військово-
цивільної адміністрації видав наказ, який 
зобов'язує Волноваську РДА укласти 
додаткову угоду до договору оренди строком 
на 10 років. Голова Волноваської РДА 
відмовився зробити це, стверджуючи, що 
використання важкої техніки при перевезенні 
добутого каоліну руйнує дороги в місті 
Волноваха.

Кейс №1
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Слід зазначити, що у скаржника є дозвіл на 
використання надр, яке було надано йому на 
період до 5 грудня 2030 року.

РБО звернулася до Голови Волноваської РДА 
з проханням переглянути рішення і скласти 
додатковий договір до договору оренди 
земельної ділянки. Також РБО направила 
запит на перевірку причин затримки 
продовження договору в Донецьку обласну 
військово-цивільну адміністрацію.

В офіційній відповіді Волноваська РДА 
повідомила, що проти скаржника відкрито 
кримінальну справу і Екологічною інспекцією 
проводиться аудит діяльності скаржника 

для визначення відповідності використання 
ділянки цільовому призначенню. У зв'язку 
з цим, в січні 2016 року РБО звернулася 
в Волноваське відділення поліції, щоб 
зрозуміти підстави порушення кримінальної 
справи. Було встановлено, що кримінальна 
справа була відкрита відносно незаконного 
видобутку природних ресурсів на ділянці, що 
не була орендованою скаржником.

В результаті дій РБО, 22 лютого 2016 року 
Головою Волноваської РДА був підписаний 
додатковий договір оренди земельної 
ділянки. Справа була закрита.

Скаржник, громадська організація, звернувся 
до РБО зі скаргою на зловживання 
службовим становищем Нововолинською 
міською радою. Міська рада не виконувала 
Рішення Адміністративної колегії 
Волинського територіального управління 
Антимонопольного комітету України від 30 
грудня 2014 року («Рішення»).

Відповідно до Рішення, міська рада повинна 
привести «Порядок передачі в оренду 
комунальної власності територіальної 
громади» у відповідність з нормами Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна» від 10 квітня 1992 року. 
Таким чином, повинен був бути переглянутий 
підхід до методології розрахунку орендної 
плати за землю, однак об'єкт скарги цього не 
зробив, чим порушив закон про економічну 
конкуренцію.

РБО звернулася до Волинської державної 
адміністрації та до Нововолинської міської 
ради з проханням надати пояснення 
і отримала доказ того, що закон про 
економічну конкуренцію був фактично 
порушений. РБО видала рекомендації: 
привести у відповідність діючі договори 
оренди і укладати нові виключно відповідно 
до положень чинного законодавства, а 
також неухильно дотримуватися закону про 
економічну конкуренцію.

Всі рекомендації РБО були виконані в 
тримісячний термін. Справа була закрита.

Кейс №2
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Півтора роки тому до РБО звернулося 
приватне підприємство, яке спеціалізується 
на фарбуванні металевих виробів. З кінця 
2013 року Департамент екології та природних 
ресурсів КМДА не надавав компанії дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, висуваючи численні зауваження 
до документів скаржника і наполягаючи 
на розробці нового обґрунтування обсягів 
викидів.

Вивчивши питання, РБО прийшла до 
висновку, що дозвіл необхідно продовжити 

на підставі поданих документів без розробки 
нового обґрунтування. Експерти РБО 
провели зустрічі з керівництвом КМДА та 
Міністерством екології та природних ресурсів 
України. Дане питання було також розглянуто 
в ході зустрічі бізнес-омбудсмена з Київським 
міським головою Віталієм Кличком.

У підсумку, завдяки зусиллям РБО, Скаржник 
отримав безстроковий дозвіл. Справа була 
закрита.

	Підтримати проект Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)» №2217а від 
01.07.2015 року, а також проект Закону 
України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» (реєстр 2489 від 
30.03.2015);

	Підтримати проект Закону України 
«Про префектів», в якому передбачити 
можливість префектам зупиняти дію актів 
місцевого самоврядування з мотивів їх 
невідповідності Конституції чи законам 
України з одночасним зверненням до суду;

	Рекомендувати Міністерству юстиції 
України розробити Методичні 
рекомендації про затвердження Типового 
статуту територіальної громади та 
Примірного положення про старосту;

	Передбачити механізми практичного 
залучення до відповідальності 
посадових осіб органів місцевої влади 
(наприклад, ініціювання внесення змін 
до КК України і КУпАП щодо посилення 
відповідальності посадових осіб місцевого 
самоврядування).

Кейс №3

Рекомендації РБО:
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ В ПРОЦЕСІ  
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

3

3.1. Передача майна, яке перебувало на балансі органу 
виконавчої влади, територіальним громадам

З прийняттям Закону України «Про 
добровільне об'єднання територіальних 
громад» в Україні почався процес 
об'єднання сіл, селищ, міст. Одночасно зі 
створенням об'єднаних територіальних 
громад, переходом їх на прямі відносини з 
Державним бюджетом виникли проблеми 
з передачею майна, що перебувало у 
комунальній власності ОМС у власність 
об'єднаної територіальної громади. У свою 
чергу, ці процеси створили проблеми і 
для бізнесу, який на законних підставах 
використовує таку комунальну власність.

У подібних ситуаціях часто опиняються 
ОМС, які представляють спільні інтереси 
територіальних громад. Відповідно до ст. 
18 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», до компетенції місцевих 
державних адміністрацій належать 
повноваження по фінансуванню установ 
і організацій освіти, культури, науки, 
охорони здоров'я, переданих в управління 
місцевій державній адміністрації ОМС 
і, які представляють спільні інтереси 
територіальних громад. В рамках 
виконання згаданих повноважень, 
відокремлені підрозділи місцевих державних 
адміністрацій укладають з приватними 
суб'єктами господарювання договори, що 
стосуються фінансового і матеріально-
технічного забезпечення закладів освіти 
(наприклад договори на надання послуг 

теплопостачання), які перебувають у 
комунальній власності відповідного ОМС.

В результаті цього складається ситуація, 
при якій навчальний заклад знаходиться у 
власності органу місцевого самоврядування, 
а договір оренди майна (на підставі якого 
здійснюється технічна модернізація котелень) 
і договір про постачання теплової енергії в 
такий заклад підприємство укладає з відділом 
освіти місцевої державної адміністрації. На 
сьогодні, у зв'язку зі створенням громад, ОТГ 
стає правонаступником всього майна, прав 
та обов'язків територіальних громад (ч. 3 ст. 8 
Закону України «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад»), а установи освіти 
і культури, що знаходяться в комунальній 
власності районної ради, передаються у 
власність ОТГ.

Проблема, з якою зараз зіткнулися окремі 
підприємці, є наслідком того, що ОТГ 
є правонаступником прав і обов'язків 
громад, в той час як зобов'язання органу 
виконавчої влади (наприклад, відділу 
освіти місцевої державної адміністрації) 
перед суб'єктом господарювання в порядку 
правонаступництва згідно із законом до ОТГ 
не переходять.

Тому, підприємець, який уклав з відділом 
освіти місцевої державної адміністрації 
договір на поставку тепла для навчального 
закладу і інвестував кошти в реконструкцію 

Проблема:

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ  
В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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або переобладнання котельні такого 
навчального закладу, де юре, не має 
можливості переукласти договір з 
відповідною ОТГ (виконавчим органом 
ради), продовжувати надання послуги 
теплопостачання і в такий спосібповернути 
свої інвестиції в переобладнання котельні.

Крім того, як видно зі скарг, які отримує 
Рада бізнес-омбудсмена, після передачі 
навчальних закладів у власність 
територіальних громад, такі підприємці 

не завжди мають можливість принаймні 
повернути собі своє майно, яке було 
використано для модернізації системи 
теплопостачання навчальних закладів. 
Подібні ситуації свідчать про те, що при 
передачі майна на баланс створеної 
територіальної громади, місцева державна 
адміністрація не інформує належним чином 
цю громаду про майно, яке знаходиться на 
території навчальних закладів і є власністю 
третіх осіб (наприклад, підприємств – 
постачальників послуг).

В РБО звернулося підприємство, що 
займається постачанням теплової енергії 
в навчальні заклади одного з районів 
Житомирської області, встановлюючи свої 
твердопаливні котли в орендованих ним 
котельнях сільських шкіл, що вимагали заміни 
обладнання. У Скаржника був укладений 
договір оренди приміщень з Відділом освіти 
районної державної адміністрації. Крім того, 
за результатами проведених тендерних 
процедур, Скаржник і Відділ освіти районної 
державної адміністрації уклали договір про 
постачання теплової енергії. Скаржник 
наймав професійних операторів для котелень 
і забезпечував котельні паливом, скорочуючи 
таким чином бюджетні витрати.

У грудні 2015 року в комунальну власність 
сільської ради перейшли середньоосвітня 
школа і науково-виховний комплекс, 
відповідно, Скаржникові необхідно було 
переукласти договори на поставку теплової 
енергії з новим власником. Голова сільської 
ради відмовився підписувати нові договори, 

обмежив доступ Скаржника до орендованих 
ним котелень, а також перевів твердопаливні 
котли Скаржника на баланс сільської ради.

З березня 2016 року слідчим відділом 
районного відділу поліції ГУ НП в 
Житомирській області проводиться досудове 
розслідування кримінального провадження 
(самоправство) в ході якого представника 
Скаржника визнано і допитано в якості 
потерпілого, а також допитані посадовці 
сільської ради.

РБО офіційно звернулася з письмовим 
запитом до голови сільради з приводу 
обставин недобросовісної поведінки. Також 
було проведено кілька телефонних розмов, 
в ході яких було досягнуто домовленості 
щодо забезпечення Скаржника правом 
безперешкодного доступу до свого майна.

РБО рекомендувала Скаржникові невідкладно 
здійснити демонтаж свого майна. Справа була 
закрита.

Кейс №4

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ  
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	Міністерству регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України («Мінрегіонбуд») 
в співпраці з Асоціацією міст України 
і іншими подібними об'єднаннями 
забезпечити органи місцевого 
самоврядування і органи виконавчої 
влади методичними матеріалами 
щодо практичної реалізації процедури 
об'єднання громад, приділивши увагу 
процедурі передачі зобов'язань по 
укладеним договорам.

	Кабінету Міністрів України (зокрема, 
органам центральної виконавчої влади в 

управлінні яких перебували установи та 
організації освіти, культури, науки, охорони 
здоров'я) зобов'язати при переході таких 
об'єктів у власність ОТГ:

 – формувати перелік (баланс) поточних 
зобов'язань по цих об'єктах і доводити 
інформацію про існуючі зобов'язання до 
відома об'єднаної територіальної громади;

 – повідомляти суб'єктів підприємництва, 
з якими укладені договори про 
виконання робіт (надання послуг) в 
інтересах згаданих органів і установ про 
передачу останніх у власність об'єднаних 
територіальних громад.

Рекомендації РБО:

3.2. Функціональне правонаступництво повноважень 
ліквідованих регіональних управлінь охорони 
навколишнього природного середовища

Постановою КМУ від 13.03.2013 № 159 
«Про ліквідацію територіальних органів 
Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України» визначено, 
що територіальні органи Міністерства 
охорони навколишнього природного 
середовища (державні управління охорони 
навколишнього природного середовища 
в областях («Держуправління охорони 
навколишнього середовища») ліквідуються як 
юридичні особи публічного права.

Відповідно до Інструкції про зміст та порядок 
складання звіту проведення інвентаризації 
викидів забруднюючих речовин на 
підприємстві, затвердженої Наказом 
Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної безпеки 
№7 від 10.02.1995 («Інструкція № 7»), в сферу 
повноважень ліквідованих держуправлінь 
охорони навколишнього природного 
середовища в областях входила реєстрація 
звітів про викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря. В подальшому, 
за умови реєстрації такого звіту, суб'єкт 
господарювання отримує дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря.

З ліквідацією Держуправлінь охорони 
навколишнього середовища виникла 
проблема передачі повноважень по 
реєстрації звітів про викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. Процедура 

Проблема:

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ  
В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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переходу повноважень центрального 
органу виконавчої влади в разі ліквідації 
(реорганізації) останнього врегульована 
Постановою КМУ від 20.10.2011 № 107424. 
Пунктом 6 цього документа визначено, 
що в разі ліквідації органу виконавчої 
влади і передачі його завдань і функцій 
іншим органам виконавчої влади, права та 
обов'язки таких органів переходять до тих 
органам виконавчої влади, які визначені 
відповідним актом КМУ.

Однак, Кабінет Міністрів так і не прийняв 
відповідний акт щодо повноважень 
ліквідованих Держуправлінь охорони 
навколишнього середовища в областях і 
вони не були належним чином передані 
структурним підрозділам ОДА (як це 
передбачено законодавством).

Як наслідок, структурні підрозділи ОДА 
відмовляються реєструвати звіти підприємств 
про проведення інвентаризації викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, посилаючись на відсутність 
повноважень для здійснення таких дій.

Крім того, Державна Регуляторна Служба 
України звертає увагу також на наявність 
проблем із законодавчим регулюванням 
самого порядку видачі дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, для отримання яких суб'єкти 
господарювання повинні проводити 
спеціальну інвентаризацію.

Так, зокрема відповідно до частини першої 
статті 4 Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» 
від 06.09.2005 № 2806-1V («Закон № 2806») 
виключно законами, які регулюють 
відносини, пов'язані з одержанням документів 
дозвільного характеру, встановлюється 
перелік і вимоги до документів, які суб'єкту 

господарювання необхідно подати для 
одержання документа дозвільного характеру.

Разом з тим, Законом України «Про охорону 
атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 
2707-ХІІ («Закон № 2707») не встановлено 
вичерпний перелік і вимоги до документів, 
які суб'єкту господарювання необхідно 
подати для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. Таким чином, на сьогодні 
встановлення на рівні Наказу № 7 переліку 
і вимог до документів, які подаються для 
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, суперечить 
положенням законодавства про дозвільну 
діяльність.

Для розуміння масштабу цієї проблеми 
були проаналізовані дані Мінприроди та 
дані деяких ОДА. За відкритими даними 
Мінприроди25 за 2015 рік 227 суб'єктів 
господарювання (що використовують 
стаціонарні об'єкти викидів 1-ї групи) 
зіткнулися з необхідністю отримання 
дозволів. Що стосується дозволів для суб'єктів 
господарювання, які використовують 
стаціонарні об'єкти викидів 2-й і 3-й групи, 
то в 2015 році тільки на території Донецької 
області було видано 274 відповідних 
дозволів26, а на території Запорізької області – 
297 дозволів27.

Таким чином, коментовані недоліки 
нормативно-правового регулювання 
призводять до того, що багато промислових 
підприємств тривалий час не можуть 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, а ще більша 
кількість підприємств, для отримання 
таких дозволів, зобов'язано проходити 
не передбачені законом адміністративні 
процедури.

24 Постанова КМУ від 20.10.2011 № 1074 «Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, 
реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади»

25 http://www.menr.gov.ua/protection/protection3/regulation/256-dozvilna-diialnist
26 Лист Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА № 07-283 від 24.01.2017 р.
27 Лист Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької ОДА № 179/021-22/04.1 від 25.01.2017 р.

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ  
В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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До РБО звернулося підприємство зі скаргою 
на неправомірну відмову Департаменту 
екології та природних ресурсів Донецької 
ОДА («Департамент») реєструвати звіти з 
інвентаризації джерел викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.

Згідно з Інструкцією Міністерства екології 
та природних ресурсів («Мінприроди»), 
затвердженої наказом Мінприроди №177 від 
10.05.2002 про порядок та критерії взяття 
на державний облік об'єктів (підприємств, 
установ, організацій та громадян – суб'єктів 
підприємницької діяльності), які спричиняють 
або можуть спричинити шкідливий вплив на 
здоров'я людей і стан атмосферного повітря, 
для взяття на державний облік необхідно, 
зокрема, надати лист про реєстрацію звіту 
з інвентаризації викидів забруднюючих 
речовин.

Відповідно до Положення про Департамент, 
затвердженого розпорядженням голови 
Донецької ОДА №257 від 17.05.2013 (зі 
змінами), Департамент відповідно до 
покладених на нього завдань здійснює 
видачу, відмову у видачі, анулювання, 
переоформлення, видачу дублікатів, зупинку 
розгляду документів дозвільного характеру 
відповідно до законодавства. Департамент 
заявляє, що не є правонаступником 
Державного управління з охорони 
навколишнього природного середовища 
в Донецькій області, тому відмовляється 
реєструвати звіти з інвентаризації джерел 
викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.

У свою чергу, Мінприроди наполягає на 
принципі безперервності влади, відповідно 
до їхнього листа № 5/3-6/4519-16 від 
16.05.2016: «Повноваження державних 
управлінь охорони навколишнього 
природного середовища в областях, 
містах Київ та Севастополь, які фактично 
не виконують свої встановлені законом 
функції, переходять (функціональне 
правонаступництво) органу, до компетенції 
якого входить вирішення питань з охорони 
навколишнього середовища на місцевому 
рівні, тобто до обласних, Київської, 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій.»

Однак, на думку керівництва Департаменту, 
в розріз з позицією Мінприроди, установа 
не має відношення до державного обліку в 
галузі охорони атмосферного повітря, тому не 
повинна виконувати функції держави в цьому 
напрямку.

В даний момент РБО готує рішення, 
відповідно до якого, Мінприроди буде 
рекомендовано внести зміни до Інструкції про 
зміст та порядок складання звіту проведення 
інвентаризації викидів забруднюючих 
речовин на підприємстві, затвердженої 
наказом Мінприроди №7 від 10.02.1995 в 
частині закріплення функції по реєстрації 
звітів з інвентаризації за міністерством і 
обласними державними адміністраціями.

Кейс №5
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	Мінприроди спільно з Мінфіном, 
Мінекономіки, Мін'юстом (відповідно до 
Регламенту роботи КМУ) врегулювати 
питання передачі завдань і функцій 
Держуправлінь охорони навколишнього 
природного середовища в порядку , 
передбаченому Постановою КМУ від 
20.10.2011 № 1074 «Про затвердження 
Порядку здійснення заходів, пов'язаних 
з створенням, реорганізацією або 
ліквідацією міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади».

	Мінприроди спільно з Мін'юстом і 
Державною регуляторною службою 
розробити проект внесення змін до Закону 
України «Про охорону атмосферного 
повітря» з метою забезпечення 
визначення в спеціальному законі 
переліку і вимог до документів, які 
суб'єкту господарювання необхідно 
подати для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами.

Рекомендації РБО:

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ  
В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ4

4.1. Видача дозволів на розробку проектів землеустрою  
та затвердження проектів землеустрою

Відповідно до законодавства України, для 
того щоб зацікавлена особа змогла набути 
право користування (оренди) земельною 
ділянкою, що перебуває у державній або 
комунальній власності, така особа повинна 
попередньо отримати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки («проект землеустрою»). 
Надалі розроблений проект землеустрою, 
також повинен бути затверджений 
компетентним органом влади.

Залежно від розташування земельної 
ділянки (в межах населеного пункту або за 
його межами) таким компетентним органом 
може виступати територіальне управління 
Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру («Держгеокадастр»), 
або ж відповідний орган місцевого 
самоврядування.

Ст. 123 Земельного кодексу України 
встановлює чіткі терміни для розгляду заяви 
про видачу дозволу на розробку проекту 
землеустрою та погодження розроблених 
проектів. Зокрема, розгляд документів 
про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою має здійснюватися в місячний 
строк з дня надходження відповідного 
клопотання. У свою чергу, рішення про 
надання земельної ділянки в користування 
(затвердження проекту землеустрою) 
повинно прийматися в двотижневий термін 
з дня отримання проекту землеустрою, а в 
разі необхідності здійснення обов'язкової 

державної експертизи землевпорядної 
документації згідно із законом – після 
отримання позитивного висновку такої 
експертизи.

Однак, на практиці терміни розгляду заяв 
про видачу дозволу на розробку проекту 
землеустрою та погодження розроблених 
проектів нерідко порушуються. Не має 
позитивного впливу на ситуацію навіть 
передбачений ч. 3 ст. 123 Земельного 
кодексу України принцип «мовчазної згоди» 
для розгляду заяви про видачу дозволу 
на розробку проекту землеустрою. Адже 
заявники, які скористалися дією принципу 
«мовчазної згоди» в подальшому просто 
не можуть домогтися погодження і 
затвердження розроблених проектів. При 
цьому відповідальність посадової особи 
місцевої ради або органу виконавчої влади за 
порушення термінів погодження документації 
із землеустрою обмежується штрафом у 
розмірі 850 грн. (Ст. 53-5 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення).

Досвід розгляду скарг, отриманих Радою 
бізнес-омбудсмена, свідчить про те, що 
затягування строків розгляду таких клопотань 
може становити від декількох тижнів до 
декількох місяців. Для бізнесу подібна 
недобросовісна поведінка з боку місцевих 
органів влади призводить до порушення 
графіків будівництва і ставить під загрозу 
реалізацію інвестиційних проектів.

Проблема:
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В РБО звернулася компанія, що 
спеціалізується на проектуванні та 
будівництві вітряних електростанцій, зі 
скаргою на численні безпідставні відмови ГУ 
Держгеокадастру в Запорізькій області надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки. 
Ситуація залишалася незмінною протягом 
року.

Вивчивши документи, інспектор РБО 
звернувся в ГУ Держгеокадастру в Запорізькій 
області з вимогою вирішити питання про 
надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою. Не отримавши належної 

відповіді, РБО направила лист Голові 
Держгеокадастру і до уваги відповідного 
Віце-Прем'єр-Міністра з вимогою забезпечити 
об'єктивний розгляд звернення скаржника. 
Також бізнес-омбудсмен особисто обговорив 
питання землеустрою під час зустрічі з 
Головою Запорізької облдержадміністрації в 
рамках візиту в регіон 3 жовтня 2016 року.

10 жовтня 2016 року скаржник проінформував 
РБО про успішне рішення проблеми з 
наданням дозволу на розробку проекту 
землеустрою. Справа була закрита.

В РБО звернулася компанія, що займається 
фермерством, зі скаргою на безпідставну 
відмову ГУ Держгеокадастру в Житомирській 
області надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду 
земельної ділянки в Бердичівському районі 
для випасу худоби та сінокосіння. З квітня 
2015 року, скаржник зробив кілька спроб 
для отримання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки, але кожен раз 
отримував відмову.

Перша відмова ГУ Держгеокадастру була 
обґрунтована великою силою водного 
потоку в водоймі, розташованому на 
ділянці. Друга відмова, в вересні 2015 року, 
була обґрунтована тим, що відповідно до 
Публічної кадастрової карти, на заявленій 
скаржником ділянці були розташовані 
приватні земельні ділянки.

Протягом лютого-березня 2016 року 
скаржник направив численні скарги в ГУ 
Держгеокадастру в Житомирській області. У 

відповідь, ГУ Держгеокадастру відправило 
скаржникові лист із посиланням на технічну 
помилку і повідомило, що на земельній 
ділянці немає ані водойми, ані приватних 
ділянок, але процедура видачі дозволів 
на розробку проектів землеустрою була 
призупинена.

РБО рекомендувала скаржникові повторно 
направити документи на узгодження до ГУ 
Держгеокадастру згідно ст.123 Земельного 
кодексу України. Скаржник подав заяву в кінці 
квітня 2016 року.

18 травня 2016 року РБО звернулася до ГУ 
Держгеокадастру з рекомендацією об'єктивно 
розглянути документи, надані скаржником, а 
також прискорити процес вцілому.

7 червня 2016 року РБО отримала офіційний 
лист ГУ Держгеокадастру в Житомирській 
області про реєстрацію постанови про видачу 
дозволу скаржнику на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду 
земельної ділянки. Справа була закрита.

Кейс №6

Кейс №7
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	Мінагропрому, Мін'юсту та Державній 
регуляторній службі підготувати 
зміни до ст. 53-5 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення з метою 
забезпечення притягнення посадових осіб 
до відповідальності, пропорційної тяжкості 

вчиненого правопорушення (як у випадку 
порушення термінів погодження та 
затвердження документації із землеустрою, 
так і в разі порушення термінів розгляду 
заяви про отримання дозволу на розробку 
проекту землеустрою).

Рекомендація РБО:

4.2. Питання укладення та продовження терміну дії договорів 
оренди земельних ділянок

Ще однією перешкодою, з якою стикається 
бізнес при взаєминах з місцевими органами 
влади в Україні, є проблема укладення та 
продовження терміну дії договорів оренди 
земельних ділянок.

Згідно ст. 2 Закону України «Про оренду 
землі», орендодавцями земельних ділянок, 
що перебувають у комунальній власності 
виступають відповідні місцеві ради. 
Саме тому, особа, яка має намір взяти в 
оренду земельну ділянку, яка перебуває в 
комунальній власності має укласти договір 
оренди з відповідним органом місцевого 
самоврядування (місцевою радою).

ОМС для передачі земельної ділянки в оренду 
повинні прийняти відповідне рішення. 
У свою чергу, кожен орган місцевого 
самоврядування розробляє і затверджує 
локальні нормативні акти, які регулюють 
порядок прийняття рішень про надання 
земельних ділянок в оренду, а також 
порядок укладення та продовження терміну 
дії договорів оренди земельних ділянок. 
Практика розгляду скарг, отриманих Радою 
бізнес-омбудсмена, свідчить про те, що такі 
локальні нормативні акти, які приймаються 
місцевими радами не завжди відповідають 

законодавству України, а також не завжди 
знаходяться у відкритому доступі для 
зацікавлених землекористувачів.

Наприклад, в місті Києві це питання 
регулюється Порядком передачі (надання) 
земельних ділянок у користування або у 
власність із земель комунальної власності 
в місті Києві (затверджений Рішенням 
Київської міської ради від 28 лютого 2013 
року №63/9120, далі – «Порядок надання 
земельних ділянок в користування»).

Труднощі з укладанням і продовженням 
терміну дії договорів оренди земельних 
ділянок виникають у бізнесу в зв'язку з тим, 
що Порядок надання земельних ділянок 
в користування не забезпечує належного 
правового регулювання цього питання, 
зокрема: (1) не містить термінів для прийняття 
органом місцевого самоврядування 
рішення про надання/відмову в наданні 
земельної ділянки в оренду; (2) не містить 
термінів для прийняття органом місцевого 
самоврядування рішення про задоволення/
відмову в задоволенні клопотання про 
поновлення договору оренди земельної 
ділянки; (3) не містить чіткого алгоритму дій 
органу місцевого самоврядування і особи, 

Проблема:
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зацікавленої в укладанні договору оренди 
земельної ділянки та додаткової угоди про 
продовження терміну дії такого договору.

Важливо відзначити, що підхід до 
регламентації процедури поновлення 
договорів оренди земельних ділянок, 
передбачений Порядком надання земельних 
ділянок у користування не відповідає ст. 33 
Закону України «Про оренду землі», яким 
встановлено місячний термін для розгляду 
відповідного клопотання орендаря. Тобто, 
такий підхід значно розширив дискрецію ОМС 
в порівнянні з обмеженнями, встановленими 
Законом України «Про оренду землі».

Як наслідок існування згаданих недоліків 
Порядку надання земельних ділянок у 
користування, процедура укладення та 
продовження терміну дії договорів оренди 

земельних ділянок в місті Києві в окремих 
випадках може тривати місяцями. У той же 
ж час, для окремих орендарів цей процес 
може завершитися через кілька тижнів. При 
цьому в обох випадках дії органу місцевого 
самоврядування будуть повністю відповідати 
вимогам Порядку надання земельних 
ділянок у користування. Очевидно, що така 
ситуація сприяє розвитку неконкурентних 
умов отримання в оренду земельних ділянок 
та породжує корупційні ризики в цій сфері 
правовідносин.

Таким чином, існує необхідність 
встановлення єдиних підходів до порядку 
надання земельних ділянок у користування, 
процедур укладення та продовження терміну 
дії договорів оренди земельних ділянок, 
які затверджуються органами місцевого 
самоврядування

До РБО звернулася компанія за допомогою 
в оформленні угоди про продовження 
дії договору оренди земельної ділянки з 
КМДА. Відповідне рішення було прийнято 
Київською міською радою та проект угоди був 
підготовлений КМДА. Згідно з інформацією, 
наданою представником Скаржника, посадові 
особи КМДА затягують підписання угоди 
мером м. Києва.

РБО відправила офіційний лист до КМДА, а 
також представила цей випадок на розгляд 
відповідної експертної групи. 17 жовтня 
2016 року РБО отримала офіційну відповідь 
від КМДА, згідно з якою повідомлялося, 
що відповідний проект договору був 
підготовлений і переданий представнику 
Скаржника для забезпечення його 
нотаріального посвідчення.

За інформацією Скаржника, визначений КМДА 
нотаріус відмовлявся надати проект угоди 

до отримання неофіційного запиту від КМДА. 
Скаржник повідомив, що такий неофіційний 
запит був отриманий.

Скаржник проінформував РБО, що станом 
на 21 листопада 2016 року проект угоди був 
наданий КМДА для підписання. У свою чергу, 
КМДА стверджує, що не отримала такого 
договору.

Скарга показала, що в процедурі підписання 
угод в КМДА не вистачає прозорості, 
що і відображено в даному системному 
звіті. Чинне нормативне регулювання не 
містить чіткого опису процедури і термінів 
організації підписання договорів оренди 
земельних ділянок, що залишає для органу 
місцевого самоврядування можливість 
для безпідставного затягування такого 
підписання. РБО продовжує розгляд даної 
скарги.

Кейс №8
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На регіональному рівні

Рекомендувати КМДА внести зміни до 
Порядку передачі (надання) земельних 
ділянок у користування або у власність із 
земель комунальної власності в місті Києві 
(затверджений Рішенням Київської міської 
ради від 28 лютого 2013 року №63/9120) з тим 
щоб:

	передбачити чіткі терміни для прийняття 
органом місцевого самоврядування 
рішення про надання/відмову в наданні 
земельної ділянки в оренду;

	передбачити терміни для прийняття 
органом місцевого самоврядування 
рішення про задоволення/відмову в 
задоволенні клопотання про поновлення 
договору оренди земельної ділянки;

	передбачити чіткий алгоритм дій органу 
місцевого самоврядування та орендаря 
щодо укладення договору оренди 
земельної ділянки та додаткової угоди 
про продовження терміну дії договору 
оренди земельної ділянки, а також строки 
здійснення таких дій.

На національному рівні

Рекомендувати Мінрегіонбуду спільно 
з Мінагрополітики та Державною 
регуляторною службою розробити Методичні 
рекомендації для органів місцевого 
самоврядування, в яких передбачити:

	відповідність прийнятих місцевими 
радами нормативних актів в сфері надання 
земельних ділянок в оренду вимогам 
законодавства України;

	наявність чіткого алгоритму дій органу 
місцевого самоврядування та орендаря 
спрямованого на укладення договору 
оренди земельної ділянки (чіткі строки 
на прийняття ОМС рішення про 
надання/відмову в наданні земельної 
ділянки в оренду; перелік документів; 
публічна доступність тексту відповідного 
нормативного акту і т.д.)

Рекомендації РБО:
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4.3. Застосування Порядку визначення та відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам

Статтями 95, 157 Земельного кодексу України 
передбачено право суб'єкта підприємництва 
як землекористувача на відшкодування 
збитків, завданих в результаті не отриманих 
доходів за час тимчасового невикористання 
земельної ділянки. Згідно ч. 3 ст. 157 
Земельного кодексу України, порядок 
визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам 
встановлюється КМУ.

Відповідно до Порядку визначення та 
відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам, затвердженого 
Постановою КМУ від 19 квітня 1993 № 
284 («Порядок № 284»), розміри збитків 
визначаються комісіями, створеними 
Київською та Севастопольською міськими, 
районними державними адміністраціями, 
виконавчими комітетами міських (міст 
обласного значення) рад.

Тобто, суб'єкт підприємництва, для 
визначення розміру та подальшого 
відшкодування збитків, заподіяних йому як 
землекористувачу, зобов'язаний звернутися 
до відповідної комісії при місцевій державній 
адміністрації або місцевій раді («Комісія»).

Практика розгляду скарг, що надходять до 
РБО, свідчить про те, що місцеві органи 

влади часом не мають досвіду створення 
комісій відповідно до вимог Порядку № 
284, а процес створення таких Комісій 
і розробки положень на підставі якого 
повинна діяти Комісія починається тільки 
після відповідного звернення землевласника 
(землекористувача).

З огляду на те, що: (1) стаття 157 
Земельного кодексу України містить 
виключно декларативну норму про право 
землевласника (землекористувача) на 
відшкодування збитків; (2) Порядок № 284 не 
містить методики визначення розміру збитків; 
(3) Порядок № 284 не передбачає термінів 
розгляду звернення про визначення розмірів 
збитків; процес створення спеціалізованих 
Комісій при місцевих органах влади займає 
тривалий час. Проблема посилюється також 
тим, що Порядок № 284 містить досить 
загальний перелік підстав, за наявності 
яких зацікавлена особа може претендувати 
на відшкодування збитків, до того ж такий 
перелік є сильно застарілим (останній раз 
оновлювався в 2004 р.).

Тому, серед місцевих органів влади немає 
єдиного підходу до розуміння підстав для 
відшкодування збитків землевласникам та 
землекористувачам.

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ
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До РБО звернулося підприємство зі скаргою 
на неефективні дії Радомишльської РДА щодо 
створення спеціальної Комісії з визначення 
та відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам («Комісія») для 
визначення збитків через незаконне зайняття 
земельних ділянок скаржника на територіях 
Новобудівської і Гуто-Потіївської сільських 
рад іншим підприємством.

Скаржник з грудня 2015 року неодноразово 
направляв до Радомишльської РДА листи 
з вимогою створити Комісію. В результаті, 
1 березня 2016 року був остаточно 
сформований і затверджений особовий склад 
Комісії.

За результатами розглядів численних 
звернень скаржника, Радомишльська РДА 
направила відповідь, що його заява може 
бути розглянута тільки після затвердження 

Державною регуляторною службою («ДРС») 
проекту Положення про визначення та 
відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам. 30 червня 2016 
року ДРС відмовила Радомишльській РДА 
в затвердженні даного проекту через його 
невідповідність законодавству.

В ході подальшого розслідування було 
встановлено, що порядок відшкодування 
збитків визначається КМУ, та відповідно до 
встановленого Порядку, розміри збитків 
встановлюються Комісіями, утвореними, в 
т.ч., районними адміністраціями.

РБО прийняла рішення рекомендувати Комісії 
при Радомишльської РДА розглянути заяву 
Скаржника і скласти акт за результатами 
його розгляду. Радомишльська РДА виконала 
рекомендації РБО. Справа була закрита.

Кейс №9

	Міністерству аграрної політики та 
продовольства України спільно з 
Міністерством екології та природних 
ресурсів України розробити методику по 
визначенню розміру збитків власникам 
землі та землекористувачам, комісіями, 
які утворюються при місцевих державних 
адміністраціях та виконавчих комітетах 
міських (міст обласного значення) рад;

	Міністерству аграрної політики та 
продовольства України спільно з 
Міністерством екології та природних 
ресурсів України, Міністерством юстиції 
України та Державною регуляторною 

службою України забезпечити прийняття 
змін до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 284 від 19 квітня 1993 року з 
метою визначення

 – чіткого і вичерпного переліку підстав для 
відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам;

 – регламентованого порядку розгляду 
заяви про визначення розмірів шкоди;

 – строків розгляду заяви про визначення 
розмірів збитків та прийняття відповідного 
рішення.

Рекомендації РБО:

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ



41www.boi.org.ua

ДОДАТОК

Предмет скарг на органи місцевого самоврядування

Географія

55

23

14

8

100 Дії органів місцевого 
самоврядування – інші дії

Виділення  
земельних ділянок

Торговельні правила та 
дозволи

Комерційні  
суперечки

скарг
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БЦ «Поділ Плаза»,  
вул. Спаська, 30А,  
Київ 04070, Україна  
(вхід зі сторони вул. Сковороди, 19)

Тел: +380 (44) 237-74-01 
Факс: +380 (44) 237-74-25
Електронна пошта: info@boi.org.ua
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