
68 │ Розвиток економічної системи в умовах глобалізації 

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

 

 

Костишин О.О. 

кандидат економічних наук, доцент,  

Львівський національний аграрний університет 

 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. 

 

Одним із основних завдань реформи децентралізації є посилення 

ролі територіальних громад із наданням їм права самим розпоряджатися 

землями, котрі перебувають як у межах населених пунктів, так і поза 

ними. 

Питання децентралізації повноважень знайшло відображення в 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, схваленій Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 333р від 1 квітня 2014 року [1]. У ній зазначається, 

що однією з нагальних проблем розвитку місцевого самоврядування є 

подолання його відстороненості від вирішення питань у сфері земельних 

відносин. Для її розв’язання пропонується надання органам місцевого 

самоврядування базового рівня повноважень у вирішенні питань 

забудови (відведення земельних ділянок, надання дозволів на 

будівництво, прийняття в експлуатацію будівель), визначення 

матеріальною основою місцевого самоврядування майна, зокрема землі, 

що перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

(комунальній власності), та належної бази оподаткування, а також 

надання територіальним громадам права розпоряджатися земельними 

ресурсами в межах своєї території, об’єднувати своє майно та ресурси в 

рамках співробітництва територіальних громад для виконання спільних 

програм та ефективнішого надання публічних послуг населенню 

суміжних територіальних громад. 

Сьогодні питання земельних відносин контролюється органами 

місцевого самоврядування тільки в межах населених пунктів, це лише 

біля 4% території України. Цю систему необхідно змінити, передавши 

основну частину земельних ресурсів у розпорядження саме органам 

місцевого самоврядування, спроможним територіальним громадам, а 

іншу частину залишити за державою. Роль держави, в першу чергу, 

полягатиме в забезпеченні контролю за раціональним використанням 

земельних ресурсів. 
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Станом на сьогодні вже розроблено законопроект, який дозволить 

зробити наступний важливий і давно очікуваний крок – передати 

повноваження органам місцевого самоврядування з розпорядження 

землями державної власності з одночасним посиленням державного 

контролю за використанням та охороною земель. 

 
Проаналізовано автором 

 

Передача повноважень Держгеокадастру на місця необхідна через 

цілу низку причин. У тому числі і тому, що забезпечити стабільний та 

ефективний розвиток територіальних громад не надавши їм можливість 

самостійно розпоряджатися земельними ресурсами неможливо [2]. 

Децентралізація земельних відносин передбачає передачу права 

розпорядження землями громадам, власність на землі перейде 

об'єднаним громадам, Держгеокадастр здійснюватиме лише контроль за 

використанням землі. Новостворені об’єднані громади повинні мати 

економічні ресурси для свого ефективного розвитку. Окрім бюджетних 

та податкових можливостей, держава передає цим громадам і земельні 

ресурси. 

Реформа територіальної організації влади в Україні є надзвичайно 

відповідальним завданням, яке, попри свою складність, має бути 

реалізоване вже найближчим часом. Урахування запропонованих 

підходів під час формування адміністративно-територіальних одиниць 

базового рівня при удосконаленні земельного законодавства дозволить 

спростити відповідні адміністративні процедури та мінімізувати 

кількість потенційних конфліктів у процесі управління територіями, та 

розвитком територіальних громад. 

Визначаючи зміст управління земельними органами місцевого 

самоврядування на стратегічну перспективу необхідно орієнтуватися на 

Децентралізація 
земельних ресурсів 

Сучасний стан  
4%-земельні ресурси в 
розпроряджені 
територіальних громад; 
96%-земельні ресурси в 
розпорядженні 
виконавчих органів влади 

Перспектива 
84%-земельні ресурси 
врозпорядженні об’єднаних 
територіальних громад; 
16%-Кабінет міністрів України: 
-землі дна територіального моря; 
-землі під великими та малими 
річками; 
-землі в зоні відчуження; 
-землі природо-заповідного фонду; 
Землі лісового фонду; 
Землі-оборони 
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те, що земельні перетворення повинні здійснюватися необхідним 

економічним обґрунтуванням. Це може бути забезпечено забезпечено 

шляхом розробки планово-проектної документації і надання необхідних 

консультацій, послуг у тому числі і державним підприємствам за 

рахунок коштів державного бюджету, бюджету міста, а також за рахунок 

коштів громадян і юридичних осіб [3]. 

Основною метою державної політики у сфері управління 

земельними ресурсами має бути концепція реформування та 

регулювання правовідносин на землю як невід'ємної частини державної 

соціально-економічної політики, та забезпечення умов для ефективного 

використання землі на місцевому рівні територіальних громад та 

розвитку земельного ринку як однієї з ключових умов сталого 

економічного розвитку країни, підвищення добробуту її громадян. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО  

ТА ШТУЧНОГО СПОСОБІВ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ  

 

Зміна стану довкілля внаслідок природних (наслідки змін клімату) та 

антропогенних (деструктивна господарська діяльність) чинників 

здійснює значний вплив на функціонування лісових екосистем, зокрема 

спричиняє зміну лісорослинних умов і корінних типів лісу, зниження 

біологічної стійкості лісових насаджень, поширення малопродуктивних 

видів деревних порід, пошкодження дерев хворобами та шкідниками 

тощо. Тому сьогодні значної уваги необхідно приділяти процесу 

лісовідновлення, який повинен бути спрямований на створення 


