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Вступ 

 

Актуальність теми. Сьогодні в господарському обороті України 

беруть участь різноманітні суб'єкти господарської діяльності, серед яких 

окреме місце займають комунальнні підприємнства. 

Необхідно зазначитни, що термін “комунальне підприємнство”, як і 

термін “комунальна власністнь” досить молодий. Якщо років десять назад під 

комунальнним підприємнством могли уявити підприємнство, що надає житлово-

комунальні послуги, то сьогодні його ясно розуміютнь як один із видів 

підприємнств. Хоч досі і в офіційнинх назвах, і в статутнинх документнах ряду 

таких підприємнств можна зустріти назву “державне комунальнне 

підприємнство”, що є юридично невірним. 

Якщо на першому етапі існуванн ня комунальнної власностні, комунальнні 

підприємнства створюванлись на базі майна, що передаванлось з державнонї в 

комунальнну власністнь, або взагалі одержуванлись з державнонї власностні в 

цілому, то сьогодні територі нальні громади вимушені з метою задоволенння 

своїх потреб та поповненння бюджету самостійнно створюванти власні 

підприємнства, передаючни їм власне майно, зокрема, набуте від колишніх 

колективнних сільськонгосподарських підприємнств. В даний час мабуть чи не в 

кожній сільськінй, селищній раді створені комунальнні підприємнства, що 

надають населеннню різні послуги (обробіток землі, посів та збирання 

врожаю, надання перукарсньких послуг тощо). 

В юридичнінй літератунрі більша увага приділяєнться правовомну статусу 

державнонго та приватнонго майна, ні ж майна комунальнного. Відповіднно, 

більше уваги і до правовогно статусу державнинх та приватнинх підприємнств. 

Можна погодитинсь з тим, що правовий статус комунальнних 

підприємнств багато в чому буде схожий на правовий статус державнинх 

підприємнств. Поряд з цим, комунальнні підприємнства належать до іншої 

самостійнної форми власностні, правовий статус якої може визначатнись 

окремими законами (наприклад, Законом України “Про місцеве 
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самовряднування в Україні”). Самостійнний правовий статус комунальнних 

підприємнств нерідко призводинть до суперечонк про поширенн ня чи 

непоширенння норм окремих законів про державне майно на правовіднносини, 

пов’язані з комунальнним майном (наприклад, Законів України “Про 

приватизнацію державнонго майна”, “Про приватизнацію невеликинх державнинх 

підприємнств (малу приватизнацію”). 

Всі вказані моменти визначаюнть актуальн ність окремого дослідженння 

основних положень функціон нування комунальнних підприєм нств в 

господарнській системі України. 

Тому за мету в цій роботі поставленне визначенння особливонстей 

правовогно статусу комунальнних підприєм нств. 

Об’єкт дослідженння – діяльніснть комунальнних підприємнств. 

Предмет дослідженння – правові норми, що визначаюнть правовий 

режим діяльноснті комунальнних підприємнств. 

Відповідно до мети роботи, необхіднно виконати наступні завдання в 

роботі: 

- висвітлинти загальні положенн ня сутності та історії комунальнної 

власностні; 

- дати поняття правовогно режиму об’єктів комунальнного господарнства; 

- визначитни особливонсті правовогно статусу комунальнного господарнства 

в Україні; 

- дослідитни сучасні тенденцінї благоустнрою комунальнних господарнств 

України; 

- охарактенризувати напрями удосконанлення законоданврства щодо 

управлінння об’єктами комунальнної власностні.  

Матеріали дослідженння. У зв’язку з тим, що обрана тема знаходитнься 

на межі цивільнонго і господарнського права, то в роботі використновувались 

підручнинки, монографнії, статті як з цивільнонго права, так і з господарнського 

таких фахівців, як: Притики Д.М., Тітова М.І., Щербини В.С., М.К. 

Треушнікнова, В.В. Комарова, Д.О. Миргороднського та ін. 
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Але, оскільки в роботі досліджунються правові норми, що стосуютьнся 

правовогно режиму майна комунальнних підприємнств, то основою написанння 

цієї роботи все ж є нормативнні акти, головні з яких Господарнський кодекс 

України (в роботі – ГК) та Цивільнинй кодекс України (в роботі – ЦК). 

Теоретичне та практичнне значення отриманинх результантів полягає у 

тому, що вони можуть бути використнані: у подальши нх наукових 

дослідженннях; при підготовнці нових та внесенні змін до чинних актів 

законоданвства щодо управлінння об’єктами державнонї власностні, а також у 

практиці реалізац нії такого законоданвства; при підготовнці науково-практичних 

видань, підручнинків, навчальнних посібникнів і методичнних рекоменднацій для 

науковцінв, юристів-практиків, викладач нів, аспірантнів і студентінв вищих 

навчальнних закладів юридични нх спеціальнностей. 

Структура роботи. Дипломна робота складаєтнься зі вступу, двох 

розділів, висновкі нв та списку використнаних джерел. Загальнинй обсяг роботи 

становитнь 61 сторінку, список використнаних джерел займає 29 позицій. 
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Розділ 1. Теоретикно-правові основи управлінння комунальнною власністню 

в Україні 

 

1.1. Загальні положенння щодо сутності та історії комунальнної 

власностні 

 

Комунальна власністнь – одна з трьох форм власностні, поряд з 

державноню та приватноню. Також, поряд з державноню власністню це одна з 

двох форм публічнонї власностні. За своєю суттю комунальнна власністнь є 

колективнною. 

Згідно закону «Про місцеве самовряднування в Україні», право 

комунальнної власностні – це право територінальної громади володіти, доцільно, 

економно, ефективнно користувнатися і розпоряднжатися на свій розсуд і в своїх 

інтересанх майном, що належить їй, як безпосер недньо, так і через органи 

місцевогно самовряднування. Територінальним громадам сіл, селищ, міст, 

районів у містах належить право комунальнної власностні на рухоме і нерухоме 

майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, 

підприємнства, установи та організанції, в тому числі банки, страхові 

товаристнва, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємнств, житловий 

фонд, нежитловні приміщенння, заклади культури, освіти, спорту, охорони 

здоров’я, науки, соціальнного обслуговнування та інше майно і майнові права, 

рухомі та нерухомі об’єкти, визначенні відповіднно до закону як об’єкти права 

комунальнної власностні, а також кошти, отримані від їх відчуженння [4, с.49]. 

Конституція України визначає, що рухоме і нерухоме майно, доходи 

місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власностні 

територінальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти 

їхньої спільної власностні, що перебуванють в управліннні районних і обласних 

рад є матеріалньною і фінансовною основою місцевогно самовряднування. 

Територінальні громади села, селища, міста безпосернедньо або через утворені 

ними органи місцевогно самовряднування: 
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• управляють майном, що є в комунальнній власностні; 

• затверджують програми соціальн но-економічного та культурнного 

розвитку і контролюнють їх виконанння; 

• затверджують бюджети відповіднних адміністнративно-

територіальних одиниць і контролюнють їх виконанння; 

• встановлюють місцеві податки і збори відповіднно до закону; 

• забезпечують проведенння місцевих референд нумів та реалізацнію їх 

результантів; 

• утворюють, реорганінзовують та ліквідовнують комунальнні 

підприємнства, організанції і установи, а також здійснююнть контроль за їх 

діяльніснтю; 

• вирішують інші питання місцевогно значення, віднесенні законом 

до їхньої компетен нції [4, с. 53]. 

Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосернедньо 

або через органи місцевогно самовряднування можуть об’єднувати на 

договірнних засадах на праві спільної власностні об’єкти права комунальнної 

власностні, а також кошти місцевих бюджетів для виконанння спільних 

проектів або для спільногно фінансувнання (утримання) комунальнних 

підприємнств, установ та організанцій і створюванти для цього відповіднні органи 

і служби. 

Районні та обласні ради від імені територінальних громад сіл, селищ, 

міст здійснююнть управлінння об’єктами їхньої спільної власностні, що 

задовольнняють спільні потреби територінальних громад. 

Органи місцевогно самовряднування від імені та в інтереса нх 

територінальних громад відповіднно до закону здійснююнть правомочнності 

щодо володінння, користувнання та розпоряднження об’єктами права 

комунальнної власностні, в тому числі виконуютнь усі майнові операції, можуть 

передаванти об’єкти права комунальнної власностні у постійне або тимчасовне 

користувнання юридичнинм та фізичним особам, здавати їх в оренду, 

продаватни і купувати, використновувати як заставу, вирішуванти питання 
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їхнього відчуженння, визначатни в угодах та договоранх умови використнання та 

фінансувнання об’єктів, що приватизнуються та передаютнься у користувнання і 

оренду. Доцільнінсть, порядок та умови відчуженння об’єктів права 

комунальнної власностні визначаюнться відповіднною радою [12, c. 75]. 

Формування комунальнної власностні сучасної Україні проходилно в два 

етапи: 

І – виокремлнення комунальнної власностні як окремої форми державнонї 

власностні – з 1990 по 1996 р. 

ІІ – розмежувнання державнонї і комунальнної власностні та виокремлнення 

комунальнної власностні як однієї з трьох форм власностні в Україні (державна, 

комунальнна, приватнан). – 1996-1997 рр. 

Протягом обох цих етапів відбувавнся процес формуванння приватнонї 

форми власностні, в тому числі шляхом відчуженння державнонго та 

комунальнного майна у приватну власністнь (приватизація державнинх 

підприємнств, квартир у житлових будинках, що перебуванли як у державнінй, 

так і комунальнній формах власностні тощо). 

Вперше за часів новітньонї історії України поняття «комунальна 

власністнь» з’являється ще до Акту проголошнення незалежнності України, у 

законі УРСР «Про місцеві Ради народних депутаті нв та місцеве і регіоналньне 

самовряднування», який Верховна рада УРСР ухвалює в січні 1991 р. Цей 

закон визначав, що місцеве самовряднування в Україні – це територінальна 

самоорганнізація громадян для самостійнного вирішенння безпосернедньо або 

через органи, які вони обирають, усіх питань місцевогно життя в межах 

Конститунції України, законів України та власної фінансовно-економічної бази. 

Тоді сільські, селищні, міські ради народних депутаті нв визнавалнися 

органами місцевогно самовряднування, а районні і обласні ради народних 

депутатінв становилни систему регіоналньного самовряднування. 

Фінансово-економічну базу місцевогно та регіоналньного самовряд нування 

становилни: 
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1.2 Правовий режим об’єктів комунальнного господарнства 

 

Міське господарнство є складним об’єктом управлінння, що має у своєму 

складі різні за характерном і підлеглінстю підроздінли, що надають населеннню 

житлові й комунальнні послуги. 

Комунальна інфрастрнуктура міста – це комплекс установ і підприємнств, 

які відповіднають за своєчаснне і нормальнне надання послуг населеннню у сфері 

комунальнних служб (каналізація і водопостначання, теплопоснтачання, 

електропностачання, транспорнт і дороги, інженернні комуніканції і тощо). 

Термін «інфраструктура» походить від поєднанння двох латинськних 

слів: infra — «нижче», «під» та structurнa — «будівля», «розташування» і в 

сучасних умовах вживаєтьнся для означенння сукупноснті споруд, будівель, 

систем і служб, необхіднних для функціоннування галузей матеріалньного 

виробництва та забезпечнення умов життєдіянльності суспільства [11, с.37]. 

У сукупноснті ці підприємнства і організанції житловогно господарнства та 

впорядкунвання міст складаютнь самостійнну галузь системи життєзабнезпечення 

міста – комунальнне господарнство. 

Міське комунальнне господарнство передусінм забезпечнує надання послуг, 

що забезпечнують життєдіянльність міста: 

• Управління, утриманння та ремонт житлових будинків та споруд, 

прибудиннкових територінй; 

• Комунальні послуги: 

• Водопостачання та водовідвнедення; 

• Теплопостачання; 

• Електропостачання; 

• Газопостачання; 

• Вивезення відходів; 

• Благоустрій міста – раціоналньне використнання міського простору, 

озелененння, санітарнне очищення тощо) ; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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• Дорожнє господарнство – утриманння та ремонту автомобінльних 

доріг, мостів і шляхово-транспортних споруд, тощо; 

• Зовнішнє освітленння; 

• Ритуальне обслуговнування [4, с. 25]. 

У Законі України «Про житлово-комунальні послуги», який визначає 

основні засади організанційних, господарнських відносин, що виникаютнь у 

сфері надання та споживанння житлово-комунальних послуг і є базовим для 

цієї галузі міського господарнства, наводятьнся такі визначенння: 

• житлово-комунальні послуги – результант господарнської 

діяльноснті, спрямова нної на забезпечнення умов проживанння та перебуванння 

осіб у жилих і нежилих приміщенннях, будинках і спорудах, комплекснах 

будинків і споруд відповіднно до нормативнів, норм, стандартнів, порядків і 

правил; 

• комунальні послуги – результант господарнської діяльноснті, 

спрямованної на задоволенння потреби фізичної чи юридичнонї особи у 

забезпечненні холодною та гарячою водою, водовідвнеденням, газо- та 

електропностачанням, опаленнянм, а також вивезенння побутовинх відходів у 

порядку, встановлненому законоданвством [17, с. 64]. 

За функціоннальним призначенння Закон поділяє житлово-комунальні 

послуги на: 

• комунальні послуги (централізоване постачан ння холодної води, 

централінзоване постачанння гарячої води, водовідвнедення (з використнанням 

внутрішнньобудинкових систем), газо- та електропностачання, централінзоване 

опалення, а також вивезенння побутовинх відходів тощо); 

• послуги з утриманння будинків і споруд та прибудиннкових 

територінй (прибирання внутрішнньобудинкових приміщеннь та прибудиннкової 

територінї, санітарнно-технічне обслуговнування, обслуговнування 

внутрішнньобудинкових мереж, утриманння ліфтів, освітленння місць 

загальнонго користувнання, поточний ремонт, вивезенння побутовинх відходів 

тощо); 
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• послуги з управлінння будинком, спорудою або групою будинків 

(балансоутримання, укладанння договорінв на виконанння послуг, контроль 

виконанння умов договору тощо); 

• послуги з ремонту приміщеннь, будинків, споруд (заміна та 

підсиленння елементінв конструкнцій та мереж, їх реконстрнукція, відновленння 

несучої спроможнності несучих елементінв конструкнцій тощо) [7, с. 39]. 

 За порядком затверджнення цін/тарифів ЖКП поділяютнься на три 

групи: 

 перша група – житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які 

затверджнують уповнованжені центральнні органи виконавч ної влади, а у 

випадках, передбач нених законом, – націоналньна комісія, що здійснює 

державне регулюванння у сферах енергетинки та комунальнних послуг; 

• друга група – житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які 

затверджнують органи місцевогно самовряднування для надання на відповіднній 

територінї; 

• третя група – житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які 

визначаюнться виключно за договоронм (домовленістю сторін) [16, с. 32]. 

 Забезпечення населенння житлово-комунальними послугамни 

необхідн них рівня та якості є одним із основних завдань органів місцевогно 

самовряднування. 

Згідно закону «Про місцеве самовряднування в Україні», сільські 

селищні та міські ради, а також їх виконавчні органи наділено значним 

переліконм повноважнень у сфері житлово-комунальних послуг. 

Так, до виключнонї компетеннції сільськинх, селищних, міських рад 

належить: 

• встановлення для підприємнств, установ та організанцій, що 

належать до комунальнної власностні відповіднних територінальних громад, 

розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуваннню до місцевогно бюджету; 

• прийняття рішень щодо відчуженння відповіднно до закону 

комунальнного майна; затверджнення місцевих програм приватизнації, а також   
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Розділ 2. Правове регулюванння управлінння об’єктами комунальнної 

власностні в Україні 

 

2.1. Особливонсті правовогно статусу комунальнного господарнства в 

Україні 

 

Джерелами формуванння майна комунальнного підприємнства є: 

- грошові та матеріалньні внески засновнинків; 

- доходи, одержані від реалізацнії продукцінї, а також від інших видів 

господарнської діяльноснті; 

- доходи від цінних паперів; 

- кредити банків та інших кредиторнів; 

- капітальнні вкладенння і дотації з бюджетів; 

- надходженння від роздержанвлення і приватизнації власностні; 

- придбанння майна іншого підприємнства, організанції; 

- безоплатнні або благодійнні внески, пожертвунвання організанцій, 

підприємнств і громадян; 

- інші джерела, не забороненні законоданвчими актами України [8, с. 30]. 

В такому вигляді закріплюнє джерела формуванння майна підприємнства 

Господарнський кодекс України в ст. 66. 

Умовно джерела формуванння майна підприємнства можна поділити на 

дві групи: 

- набуте при створеннні підприємнства (грошові та матеріалньні внески 

засновнинків); 

- набуте в процесі діяльноснті підприємнства (інші види джерел) [8, с. 30]. 

Розмір і порядок створенння майна мають бути визначенними в 

установчних документнах. Так, в рішенні про створенння підприємнства 

зазначаєнться загальнинй обсяг витрат, що передбачнаються на створенння 

підприємнства; статутнинй фонд і його частка в загальнонму обсязі витрат; вклад 

засновнинка у речовій і вартісні нй формі. 
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Для одержанння доходів від реалізацнії продукцінї підприємнство здійснює 

її на основі прямих угод (контрактів), державнинх замовленнь і державнинх 

контрактнів, через товарні біржі, мережу власних торговелньних організанцій. 

Придбанння матеріалньно-технічних засобів для власного виробницнтва і 

капітальнного будівницнтва підприємнство здійснює також через систему 

прямих угод або через товарні біржі та інші посереднницькі 

організанції [8, с. 37]. 

Одним з вищезгаднаних джерел формуванння майна підприємнства є 

доходи від цінних паперів (акцій, облігацінй, казначейнських зобов'язань 

держави, ощадних сертифікнатів, векселівн). Власники цінних паперів, 

відповіднно до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», 

одержуютнь від них дивіденд ни, можуть їх купувати, продават ни, обмінюванти, 

як інші товари [9, с. 13]. 

У цьому переліку серед джерел формуван ння майна зазначаюнться і 

кредити банків та інших кредиторнів. Кредити не є безпосернеднім джерелом 

формуванння майна. По-перше, кредити треба повертатни, тож джерелом 

формуванння майна можуть бути доходи від використнання кредитів. По-друге, 

в переліку немає майна, що може бути одержанинм підприємнством за 

договоронм оренди. Адже і в цьому випадку підприємнство одержує майно, яке 

треба повертатни. І за цей час може мати доходи від використнання орендногно 

майна, а доходи вже можуть бути джерелом формуван ння майна 

підприємнства-орендаря. Саме тим, що орендар може одержуванти доход від 

орендованного майна, договір оренди відрізнянється від договору майновогно 

найму [9, с. 19]. 

До переліку джерел формуванння майна підприємнства слід віднести і 

майно, одержане підприєм нством в оренду. 

Всі юридичні факти, які утворюютнь підстави набуття права на майно, 

можна поділити на первісні і похідні. 

Первісні – коли право на річ виникає вперше або незалежнно від 

попереднніх власникінв. 
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Похідні – коли право на річ виникає у суб’єкта внаслідо нк 

волевиявнлення попередннього власника. 

До первіснинх способів набуття права на майно належать створенння 

нової речі внаслідонк виробничної діяльноснті (виробництва), переробкни речі 

(специфікації), володінння плодами і доходами. 

Похідними способамни набуття права власностні визнаютьнся численні 

угоди. 

Виробництво – один з найпоширненіших способів набуття права на 

майно. Створенння нової речі як і в промислонвих масштабанх, так і в 

одинично нму екземплянрі, незалежнно від форми власностні, характернизує процес 

поширенонго відтворенння. Таким чином, виробнична діяльніснть виступає 

підставоню набуття права на майно [9, с. 21]. 

Специфікація як спосіб набуття права на майно охоплює перероблнення 

чужої речі, внаслідонк чого створюєтнься нова, або виготовлнення нової речі з 

чужих матеріалнів. Якщо переробкна має місце із матеріалнів підприємнства, яке 

саме здійснює виробничний процес, то питання про право на нове майно не 

викликає труднощінв. Коли ж річ виготовлняється з чужих матеріалнів або 

перероблняється чужа річ, виникаютнь певні труднощі у визначеннні особи, яка 

має право на майно: та, якій належали матеріални (або стара річ), чи та, яка 

вклала свою працю. 

Специфікатор (особа, яка перероблняє річ) може отримати право на 

майно при наявностні двох умов одночаснно: 

а) вартість виготовлнення речі перевищунє вартість матеріалнів (або 

вартості старої речі); 

б) специфікнатор не знав і не повинен був знати, що виготовлняє речі з 

чужих матеріалнів, які належать іншій особі [9, с. 29]. 

Стосовно плодів і доходів, то за загальнинм правилом, встановлненим 

чинним законоданвством, одержанння плодів і доходів є одним із способів 

набуття права на річ її власниконм. 
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2.2 Сучасні тенденцінї благоустнрою комунальнних господарнств 

України 

 

Населення планети зростає, ще більш стрімко зростає частка міського 

населенння. Перед успішнимни містами стоїть виклик – «як забезпечнити 

якісний розвиток міста та умов проживанння у ньому при постійнонму 

зростаннні мешканцінв», перед неуспішнними –  «як зупинити відтік активних, 

талановинтих мешканцінв та стати успішнимн». Одним з інструменнтів 

досягненння цієї мети є розвиток міського простору, ефективн ніший 

благоустнрій. 

Індустріалізація зробила ХХ століття періодом потужног но росту й 

перебудонви міст, намаганнням забезпечнити усіх мешканцінв базовими 

потребамни в житлі, побутовинми і санітарнними умовами, спроби пристосунвати 

їх до масового користувнання автомобінлем у місті. Ті виклики породили 

реалізацнію великої кількостні різноманнітних просторонвих концепцінй розвитку 

поселень і, як наслідок, розумінння недолікінв, неефектинвності частини з них, 

утопічнонсті/нереальності та навпаки успішноснті окремих підходів [16, с. 40]. 

На сьогодні практичнно доведено: 

• жорсткий розподіл міста на монофункнціональні зони 

(будівництво житлових мікрорайнонів «спальників») – неефектинвно, породжує 

велику кількістнь проблем; 

• розширення міста через забудову нових територінй несе багато 

ризиків погіршенння умов проживанння; 

• неможливість усунути автомобінльні затори шляхом розширеннням 

вулиць, будівницнтвом розв’язок тощо, ефект лише короткоснтроковий; 

• в уже сформованному міському середовинщі неможливно 

задовольннити постійно зростаючний попит на місця для паркуванння; 

• організація простору впливає на відчуття і поведінкну мешканцінв; 

місто спроможнне спровокунвати необхіднну місту поведінкну через його 

благоустнрій; 
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• люди – соціальнні істоти, соціалізнація необхіднна умова розвитку 

особистонстей [15, c. 74]. 

І на основі цих знань, з’явилися нові парадигмни бачення міського 

простору – наприкланд,  «новий урбанізмн», принципи якого враховуюнть 

позитивнні і негативн ні досвіди минулих практик роботи з урбанізонваним 

середовинщем та відповіднають засадам економікни сьогоденння. 

Сучасні тенденцінї благоустнрою міст базуютьсня на таких принципанх: 

Доступність 

Протягом життя усі в певний період належать до маломобінльної 

категорінї мешканцінв чи мають особливі потреби. Щодня маломобінльними є 

близько 30% мешканцінв (мами з дитячими візками, діти, люди з інвалідн ністю, 

мешканці, що захворілни/травмувалися, люди з важким вантажем, люди 

старшого віку, т.і.) і їм потрібен «дбайливий благоустнрій». 

Забезпечення доступнонсті міського простору, інрафстр нуктури, закладів 

та сервісів для людей з інваліднністю – можливіснть ефективннішого розвитку 

їхнього потенціанлу/таланту і, як наслідок, гармонійнного життя, повноціннної 

взаємодінї з суспільс нтвом, спроможнності забезпечнувати свої потреби 

самостійнно і більш якісно, ніж це робить держава. І інструменнтом, що 

позбавлянє величезнну частку людей від щоденних незручно нстей, стражданнь і 

генерує нові можливоснті, є дотриманння принципінв «універсального дизайну» 

при формуваннні міського середовинща. 

Благоустрій ХХІ століття – це перехід від сегрегатнивних засобів 

забезпечнення доступнонсті до інклюзивнності. Якщо в ХХ столітті засобом 

доступнонсті був пандус, то в сьогоденнні нові будівлі будуютьс ня без сходів по 

рівню землі, а всі вертикалньні комуніканції за можливос нті виконуютнься з 

похилих поверхоннь замість сходів. 

Відсутність бар’єрів (пониження/ припіднянтість) по усіх можливих 

траєкторніях руху мешканцінв, елементи тактильнного і візуальнного 

орієнтувнання, безшовна бруківка, інклюзив нні міські меблі (доступні людям з 
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інваліднністю), наземні пішохіднні переходи замість підземнинх і надземнинх є 

нормою благоустнрою сучасногно міста. 

Досягається найперше планувал ньними засобами, що відповіднають 

закономінрностям природньної людської поведінкни. 

Зменшенню рівня злочиннонсті сприяє збільшенння кількостні людей на 

вулицях, відкритінсть та прогляднність міського простору. 

Якісний активний перший поверх будівель (магазини, ресторанни, 

майстернні, студії, салони, тощо), в яких можна отримати різноманнітні 

послуги, зручний благоустнрій з достатньною кількістню місць відпочиннку 

сприяють більшому проведен нню часу на вулиці. Прозорі вітрини/вхідні двері, 

відсутнінсть бар’єрів, глухих огородже ннь, використнання літніх приміщеннь 

будівель за прямим призначеннням через кращу прогляднність забезпечнують 

соціальнну безпеку [19, c. 47-48]. 

Якщо в минулому столітті основною метою благоустнрою було 

намаганння забезпечнити якомога вищу швидкістнь руху транспорнту і більшу 

пропускнну здатністнь «міських доріг», а забезпечнення безпеки дорожньонго 

руху покладалнося на необхідн ність безпомилнкового ідеальнонго виконанння 

правил дорожньонго руху усіма учасниканми, жертви сприймалнися як 

невідворнотність і результантом був пошук винного порушникна, то в ХХІ 

столітті після наукових відкриттнів щодо роботи людськогно мозку визнаєтьнся 

фактор людської суб’єктивності і допустимності помилки. Відомо, що понад 

90% ДТП не є випадковним співпадіннням, і є наслідконм впливу низки 

взаємопонв’язаних факторів, виключивнши які, можна зменшити кількостні ДТП 

або його наслідки. 

Сьогодні задля унеможлинвлення смертноснті, зниження рівня 

травматинзму в ДТП, зменшенння відчуття небезпекни при пересуваннні міста 

здійснююнть управлінння швидкістню та можливоснтями маневренності засобами 

активногно дизайну міської інфрастрнуктури. Вулиці мають змінний профіль 

проїжджо нї частини в залежноснті від необхідн ної функції (зменшення смуг 

руху між перехреснтями і збільшенння смуг на перехреснті), зменшуютнься  
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2.3 Напрями удосконанлення законоданвства щодо управлінння 

об’єктами комунальнної власностні 

 

Принципово важливим питанням в Україні є законоданвче 

врегулювнання особливонстей формуванння спільної власност ні територінальних 

громад. Необхіднно визначитни, що таке спільні функції територінальних громад 

в Україні. Як показує світовий досвід, ці функції не можуть бути делегованні 

знизу, їх потрібно прописатни в законі. І саме під них, вже має бути 

сформованна відповіднна спільна власністнь, яка має бути неділима. Тобто, ні 

окрема територінальна громада, ні обласна чи районна ради не можуть мати 

право вирішуванти, що робити зі спільною (комунальною) власністню. Вона 

має функціоннувати відповіднно до закону, в якому необхіднно зазначитни, що з 

метою реалізацнії спільних функцій громад існують об’єкти спільної власностні 

та визначитни характер цих об’єктів [17, с. 59]. 

Особливе питання, яке має знайти вирішенння у вищевказнаному Законі, 

— об’єкти виключно громадсьнкого користувнання. Існують такі об’єкти 

комунальнної власностні, які не можуть продаватнися (купуватися) і 

приватизнуватись. До них відносятнься: дороги, кладовищна, парки, сквери, 

річки, водоймищна і так далі. Це прописанно в законоданвстві більшостні країн. 

Все це потрібно прописат ни у вказаномну законі. 

Ближчим часом потрібно законоданвчо закріпитни: порядок прийняттня 

рішень про передачу об’єктів права приватнонї власностні у комунальнну 

власністнь, спільну власністнь територінальних громад; проведенння 

інвентарнизації об’єктів комунальнної власностні; порядок прийняттня рішень 

про створенння об’єктів права спільної частковонї власностні територінальних 

громад; використнання об’єктів права комунальнної власностні для надання 

громадсьнких послуг; управлінння об’єктами права комунальнної власностні та 

інші важливі питання з функціоннування матеріалньно-фінансової основи 

місцевогно самовряднування в Україні [29, с. 67]. 
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Але цей блок питань сам по собі не існує. Він має бути узгодженний з 

блоком проблем, які пов’язані з формуваннням самих територінальних громад в 

Україні. Хоча в Конститунції України територінальну громаду проголошнено 

носієм місцевогно самовряднування, територінальні громади до сьогодні ще не 

сформованні. Якщо взяти законоданвство сусідньонї Польщі, не кажучи вже про 

розвинутні європейснькі країни, то там чітко визначенні перелік і найменувнання 

кожної територінальної громади. Чітко вказано, що є територінальна громада. 

Кожна з них має свої межі, назву, статут, герб, прапор і так далі.  

Отже, потрібно якнайшвиндше чітко і ясно визначитни, що таке 

територінальна громада та скільки їх сьогодні в Україні. При цьому, 

визначаюнчи межі територінальних громад, слід враховувнати — де існує велика 

власністнь, там має місце і велика нерівніс нть, оскільки багатствно окремих 

передбачнає бідність багатьох [3, с. 39].  

Наведена точка зору не втратила своєї актуальн ності і в теперішнній час. 

Недосконнале законоданвство з функціоннування комунальнної власностні відіграє 

не останню роль у досягненнні фінансовної самодостнатності органами 

місцевогно самовряднування. Тому, важливо, раціоналньно і справедлниво 

розподілнити землю між громадамни для їх успішногно та ефективнного 

господарнювання. 

Відповідно до Конститунції потрібно надати можливіснть об’єднувати 

сільські і селищні територінальні громади в більш крупні. Тобто, по суті, перш 

ніж чітко визначатнись з фінансовними основами місцевог но самовряднування, 

треба визначитнися з тим, що є низовою одиницею, особливо в сільськінй 

місцевоснті. І така одиниця має бути фінансовно самодостнатньою. 

Слід відмітитни, що можливоснті отриманння доходів від об’єктів права 

комунальнної власностні обмежені, а роль окремих видів таких дохідних 

джерел в сукупних доходах місцевих бюджетів за регіонамни 

неоднаконва (табл.2. 1) [11, с. 17]. 

Так, найбільш на різниця, згідно статистинчних даних 2019 р, 

спостерінгається між частками власних надходженнь бюджетнинх установ у 
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сукупних доходах місцевих бюджетів Автономн ної Республінки Крим та 

Житомирснької обл. — 9,9 % [14, с. 107].  

Надходження інших груп доходів від об’єктів комунальнної власностні за 

регіонамни України, як видно з таблиці, не перевищунють 1,5 % сукупних 

доходів відповіднних місцевих бюджетів. 

Частка доходів від використнання комунальнної власностні в доходах 

місцевих бюджетів може розглядантися як індикатонр рівня їх фіскальнної 

автономінї.  

Тому, вирішеннню питання зміцненння фінансовно-економічної основи 

місцевогно самовряднування сприяє не активне формуванння комунальнної 

власностні, а підвищенння доходногно потенціанлу територінальних громад і, 

передусінм, розширенння бази оподатку нвання, сконцентнрованої в 

територінальних межах. Розміром саме цих доходів повинні визначатнися 

об’єми фінансовних ресурсів органів місцевогно самовряднування, призначенних 

для вирішенння ними питань місцевогно значення. 

Таблиця 2.1 

Частка доходів від об’єктів комунальнної власностні у сукупних доходах 

місцевих бюджетів в 2019 році за регіонамни, % [11, с. 17] 

 

 

Регіони 

Податок 

 на 

прибуток 

підприємнств,

 щ

о 

належать

 д

о комунальнної 

власності 

Доходи 

від 

власност ні 

та 

підприємн- 

ницької 

діяльності 

Плата за оренду 

цілісних майнових 

комплекснів та 

іншого майна, що 

перебуванє в 

комунальнній 

власностні 

 

Власні 

надходженння 

бюджетнинх 

установ 

Автономна 

Республі нка Крим 
0,3 0,6 0,4 10,1 

Вінницька 0,1 0,0 0,1 4,4 

Волинська 0,2 0,2 0,1 4,5 

Дніпропетровська 0,4 0,3 0,1 4,3 

Донецька 0,3 0,4 0,5 6,9 

Житомирська 0,2 0,3 0,2 0,2 

Закарпатська 0,1 0,6 0,2 3,3 
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Запорізька 0,7 0,2 1,0 1,0 

Івано-

Франківська 

0,1 0,1 0,4 4,0 

Київська 0,2 0,7 0,1 7,2 

Кіровоградська 0,1 0,1 0,2 4,3 

Луганська 0,2 0,0 0,2 5,2 

Львівська 0,2 0,1 0,7 3,8 
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Висновки 

 

У дослідженні на теоретичному рівні вирішено актуальне наукове 

завдання щодо необхідності удосконалення управління комунальною 

власністю в Україні. Отримані в процесі дослідження результати свідчать 

про досягнення визначеної мети, вирішення поставлених завдань, а також 

дають можливість зробити такі висновки та внести певні пропозиції. 

Проведений в цій роботі аналіз дає підстави стверджунвати, що на даний 

час правове регулюванння діяльноснті українсьнких комунальнних підприємнств 

суттєво змінилоснь, що пов’язано із прийняттням таких нормативнних актів, як 

Господарнський, Цивільнинй кодекси України. Вони містять значну кількістнь 

норм, що стосуютьнся майна комунальнних підприємнств та правовогно режиму 

його використнання. 

Необхідно зазначитни, що на стадії розробки знаходятнься проект Закону 

України “Про право комунальнної власностні” та інші. І хоч спеціальнного 

нормативнного акту про правовий режим майна комунальнних підприємнств не 

прийнято, проте шляхом аналізу окремих норм згаданих законів правовий 

режим майна комунальнних підприємнств можна встановинти. 

Враховуючи відокремнленість комунальнного майна від державнонго, 

досить детальнонго законоданвчого регулюванння статусу комунальнних 

підприємнств не може бути. Відповіднна територінальна громада в особі 

місцевої ради, як власник майна, самостійнно праві визначатни правовий режим 

майна створенинх нею підприємнств. 

З цього можна зробити висновок, що вагоме місце серед нормативнних 

актів, що визначаюнть правовий режим майна комунальнних підприємнств, 

повинні займати саме акти органів місцевогно самовряднування (сільських, 

селищних, міських, районних, обласних рад), які створюютнь, ліквідуюнть 

комунальнні підприємнства, затверджнують їх статути, надають їм для 

проведенння своєї діяльноснті майно. 

Розглянута тема знаходитнься на межі цивільнонго і господарнського  
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