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У

процесі вивчення інститутів локальної демократії крізь
призму наявних міжнародно-правових стандартів у сфері
місцевого самоврядування варто визначити низку особливостей.
Так, згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування
від 15 жовтня 1985 року, його провідними суб’єктами є не органи
влади й управління, а відповідні місцеві спільноти (територіальні
колективи, громади, комуни тощо). І хоча фактично основний
тягар покладено на організовані структури (державні органи,
посадові особи), цей акцент є невипадковим, оскільки саме він
відображає сутність і зміст місцевого самоврядування.
У Конституції України територіальний колектив визначено як
територіальну громаду, що відповідає національним історичним
традиціям України. Статтею 140 Основного Закону закріплено
конституційну правосуб’єктність територіальної громади і
визначено, що саме їй належить право на здійснення місцевого
самоврядування, яке реалізується через самостійне вирішення
громадою питань місцевого значення в межах чинного
законодавства [1]. Наявність правосуб’єктності є головною
умовою створення територіальної громади.
Зазначене конституційне положення ґрунтується на самобутніх
традиціях українського народу та враховує демократичний досвід
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організації місцевого самоврядування в інших країнах. Таким
чином, воно вимагає формування і функціонування територіальної
громади не як простої сукупності жителів певного населеного
пункту, а як дієздатного суб’єкта, соціально й політично активного,
самодостатнього в контексті забезпечення матеріальнофінансовими ресурсами, а також здатного до ефективного і
відповідального управління власними справами.
Територіальна громада постає первинним суб’єктом
місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і
повноважень. Характеристика територіальних громад як
первинних соціальних суб’єктів публічної влади на місцях,
розмаїття форм безпосередньої й опосередкованої демократії в
місцевому самоврядуванні, а також визнання провідної ролі
територіальних громад у формуванні всієї системи органів
публічної влади (від вищих до місцевих) дає змогу визначити
суть місцевого самоврядування як особливої форми публічної
влади. Місцеве самоврядування – це система організації
діяльності місцевих жителів на відповідній території, що є
комплексом різноманітних інститутів, який функціонує як єдиний
цілісний механізм, а його провідною ланкою постає
територіальна громада.
Якщо говорити про форму, то територіальна громада – це вид
територіальної спільності, утвореної жителями (громадяни
України, іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці,
вимушені переселенці) відповідних адміністративно-територіальних
одиниць (село, добровільне об’єднання в спільну громаду
декількох сіл, селище, місто), які постійно або переважно
мешкають в їх межах, володіють там певним нерухомим майном,
сплачують податки, комунальні послуги тощо.
Варто зазначити, що, попри значний інтерес сучасної наукової
спільності до проблематики локальної демократії, дослідження
правового статусу територіальних громад як первинних суб’єктів
місцевого самоврядування є недостатнім. Це, безперечно,
негативно впливає на нормативну регламентацію статусу згаданих
соціальних спільнот. Доцільність теоретичного обґрунтування
статусу територіальних громад визначає необхідність мати науково
обґрунтовану
систему
знань
про
зазначений
інститут
конституційного та муніципального права, що надасть можливість
вибудувати стабільну правову базу, на засадах якої має
здійснюватись конкретизація їх правового статусу.
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Водночас Конституція України дещо відійшла від
європейської демократичної державно-правової традиції, яка в
Європейській хартії 1985 року тлумачить територіальну громаду
як право і реальну здатність органів місцевого самоврядування
регламентувати значну частину державних справ, діючи в межах
закону та в інтересах місцевого населення. На відміну від хартії,
в Основному Законі провідну роль відіграють не органи
місцевого
самоврядування,
а
територіальна
громада.
Це засвідчує, що Конституція України регулює питання місцевого
самоврядування відповідно до концептуальних положень
доктрини громади місцевого самоврядування.
Дефініція «територіальна громада» у вітчизняній науці постійно
видозмінюється, що свідчить про неодностайність думок серед
науковців щодо її змістових і сутнісних характеристик. Так, за час
конституювання інституту місцевого самоврядування законодавці
оперували різними термінами: «територіальна самоорганізація
громади», «громадяни, які проживають на території»,
«територіальний колектив громадян» тощо.
Очевидно, що це поняття донедавна не використовували в
жодній суспільній науці. Попри те, що майже не викликає
заперечень визначення територіальної громади як суб’єкта
місцевого самоврядування, законодавство багатьох країн світу
ігнорує це поняття, а визначення її як суб’єкта місцевого
самоврядування в країнах з розвинутою демократією взагалі
немає [2]. Відсутнє воно і у вітчизняному законодавстві, хоча саме
поняття територіальної громади в Конституції України наведено.
З огляду на необхідність визначення окресленого поняття
відповідно до соціальної парадигми розвитку і функціонування
місцевого самоврядування в Україні, автор спирається на
результати досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних
науковців. Зокрема, М. П. Орзіх визначає територіальну громаду
як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, що має власні
інтереси, до складу якого належать громадяни України, іноземці,
особи без громадянства, які постійно мешкають, працюють на
цій території, володіють нерухомим майном, сплачують місцеві
податки і збори [3].
Інший вітчизняний дослідник М. О. Баймуратов пропонує
визначати територіальну громаду (місцеву спільноту) як
сукупність фізичних осіб, які постійно мешкають на відповідній
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території та об’єднані територіально-особистими зв’язками
системного характеру [4].
Слушним вважаємо твердження О. І. Сушинського, який
наголошує, що найважливішим у розумінні сутності місцевого
самоврядування, є не сама наявність у територіальної громади
права на самоврядування, а функціональне начало, тобто
реалізація цього права [5].
Іншої думки дотримується О. В. Батанов, який розробив нову
теоретичну модель територіальної громади. Науковець визначає
її як складну «кумулятивну форму суспільної організації,
сукупність людей (місцевих жителів), асоційованих на публічних
засадах у межах певної території та об’єднаних різноплановими
ознаками системного характеру. За такого підходу відбувається
реалізація приватних цілей у публічно-правовій формі» [6].
Влучно визначив сутність місцевого самоврядування
А. І. Коваленко. Дослідник вказав, що це – одна з форм суто
громадської активності, яка випливає з природного права
громадян держави розв’язати на власний розсуд (але відповідно
до законодавства) питання, що постають в процесі
повсякденного управління територіальними справами без
безпосереднього втручання органів державної влади [7].
Територіальна громада – це сукупність громадян України, які
спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають
колективні інтереси і визначений законом правовий статус.
На відміну від простої територіальної одиниці, поселення, яке
має статус територіальної громади, наділяють певними правами,
зокрема правом на самоврядування.
Територіальна громада лише тоді стає самостійною
сформованою одиницею громадянського суспільства, коли
більшість її членів буде ідентифікувати себе з нею, усвідомлюючи
наявність спільних інтересів і сприяючи їх реалізації. Процес
становлення територіальної громади передбачає перетворення
ординарної сукупності індивідів на єдину спільноту.
З огляду на вищенаведені тлумачення та підходи, вважаємо,
що нині в юридичній науці сформовано дві основні концепції
щодо територіальної громади як соціального явища. Перша
концепція (О. В. Батанов, Ю. О. Волошин, С. В. Маліков) має
суто правовий зміст, де територіальну громаду визначають як
можливість (право) територіальної громади на самостійне
управління місцевими справами. Друга концепція має переважно
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політологічний зміст, тобто акцентує на процесі реалізації
самоврядними одиницями власних інтересів. Прихильники цієї
концепції у більшості визначень місцевого самоврядування
роблять наголос на «діяльності».
На нашу думку, сучасні українські реалії визначають
необхідність зближення держави і суспільства, що передбачає
взаємодію між ними. Окреслений підхід описує підстави для
конституювання місцевого самоврядування як особливого
інституту, що поєднує ознаки держави і громадянського
суспільства на засадах інтересів територіальної громади та
безпосередньо місцевого населення. Такі дії призводять до
необхідності
перегляду
традиційних
теорій
публічного
управління й адміністрування.
Влучно зазначає Н. В. Камінська, що, на відміну від решти
структур громадянського суспільства, місцеве самоврядування
втілюється в публічних і приватно-правових відносинах, через що
для нього не повсякчас властиві такі атрибути, як свобода
договору, свобода асоціацій, формальна рівність сторін тощо [8; 9].
Дати чітке визначення дефініції «територіальна громада»
досить складно. Так, гнучкість концепції, яку застосовують у
різних сферах, дає змогу пояснити її постійно зростаючу
популярність та корисність у теоретичних дослідженнях.
Превалюють визначення, у яких науковці прагнуть радше
вказати на відмінності, ніж на спільні риси.
Для визначення змісту цього поняття можна використати
принцип від зворотного. Зазначимо, що соціально-правова
структура такого багатоаспектного явища, як територіальна
громада, – це складна форма суспільної організації на публічних
засадах у межах певної території. Громада як базова ланка
територіального устрою є частиною території держави, що має
чітко визначені межі, відіграє роль просторової бази для
діяльності суб’єктів місцевого самоврядування.
Отже, аналіз наукових джерел засвідчує, що зміст поняття
«територіальна громада» залежить від того, представникам якої
наукової школи є дослідник. Причому нині поза увагою вчених не
залишилися психологічні, соціальні, політичні аспекти цього
питання. Варто зауважити, що ігнорування політичного аспекту
було цілком закономірним у межах класичної школи з її чітким
розмежуванням
управлінських
і
політичних
складових
державного
апарату.
Поступово
відмінності
ідеальних
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бюрократичних моделей і реальної управлінської практики стали
очевидними. Це сприяло тому, що до концепції ефективності
було включено нові аспекти публічно-владної діяльності.
Однак, попри переваги та історичне значення цієї
парадигми, ми вважаємо, що феномен самоврядування у
співвіднесенні з різними формами реалізації публічної влади дає
змогу комплексно визначити місцеве самоврядування як форму
публічно-владного регулювання соціальною спільнотою (групою
індивідів, об’єднаних спільними інтересами завдяки компактному
проживанню на певній території) окремих сфер життєдіяльності,
що здатна забезпечити реалізацію інтересів такої спільноти (на
відміну від централізованої системи державної влади) [10; 11].
Визначення територіальної громади як первинного суб’єкта
місцевого самоврядування в Україні стало важливим кроком на
шляху утвердження демократичної правової держави та
громадянського суспільства. Територіальна громада постає
джерелом місцевої влади й основним суб’єктом місцевого
самоврядування. Аналіз наукових праць щодо проблем
територіальних громад надає підстави для твердження, що
більшість дослідників визначають наявність чотирьох ознак
територіальної громади:
– населення, тобто спільнота людей (історична, культурна,
сусідська);
– місце (територія), простір у межах певних кордонів
(географічних, адміністративних, економічних тощо);
– соціальна взаємодія (сусідські відносини, спільні правила і
норми поведінки, суспільні послуги тощо);
– почуття
спільноти
(психологічна
ідентифікація
зі
спільнотою, спільність інтересів, почуття приналежності тощо).
Інші дослідники до ознак територіальної громади
зараховують: населення, склад територіальних громад і критерії
членства в них; місце (територію), простір у межах певних
кордонів; соціальну взаємодію; економічну правосуб’єктність;
наявність соціально зумовлених інтересів [12, с. 63–70].
На думку О. М. Мороз, ознаками територіальної громади є:
спільна територія (може охоплювати проживання, роботу,
володіння нерухомим майном); спільні інтереси щодо вирішення
питань життєдіяльності; соціальна взаємодія в процесі реалізації
цих інтересів; психологічна самоідентифікація кожного члена з
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громадою;
спільна
комунальна
власність;
сплачування
комунальних податків [13].
Дослідник
М. О. Баймуратов
наводить
такі
ознаки
територіальної громади:
– територіальна – спільне проживання осіб (жителів), які
належать до громади на певній території;
– інтегративна – територіальна громада за ознакою
об’єднання всіх жителів певної території, незалежно від того, чи
є вони громадянами цієї держави;
– інтелектуальна – основою конституювання територіальної
громади є спільні інтереси жителів, які мають специфічний
характер і виявляються через широкий спектр системних
індивідуально-територіальних зв’язків, що виникають між ними;
– майнова – територіальна громада постає суб’єктом права
комунальної власності;
– фіскальна – члени територіальної громади є платниками
місцевих податків і зборів [14].
Зазначений підхід забезпечує науково-практичне оцінювання
моделі організації місцевого самоврядування, сформованої в
Україні, на підставі конституційних положень, більшість з яких
уже закріплені в чинному законодавстві.
Територіальна громада – це сукупність жителів, об’єднаних
постійним проживанням у межах села, селища, міста як
самостійних адміністративно-територіальних одиниць або
добровільне об’єднання жителів декількох сіл, що мають
спільний адміністративний центр [15]. Соціально-правова
організаційна структура вказаного багатоаспектного явища
охоплює громадян держави, а також іноземців, осіб без
громадянства, які постійно проживають в селі, селищі, місті, й,
відповідно до Конституції України, користуються такими самими
правами і свободами, виконують ті самі обов’язки, що і
громадяни держави, за винятками, встановленими вітчизняним
законодавством.
Територіальну громаду визначають як територіальну основу
місцевого самоврядування – село, селище і місто. Громада як
базова ланка територіального устрою постає частиною території
держави, що має чітко визначені межі та є просторовою основою
для діяльності суб’єктів місцевого самоврядування [16, с. 79–87].
Таким чином, територіальна громада як «нормативно-правова
модель самоорганізації населення» з управлінськими структурами
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здатна реалізувати і захищати місцеві інтереси. Це складна форма
суспільної організації, сукупність місцевих жителів, об’єднаних на
публічних засадах у межах певної території. Такі добровільні
об’єднання діють на підставі статуту або за рішенням місцевих
референдумів об’єднуються з іншими громадами з метою
здійснення самоврядування в межах законів держави. Вони
наділені конкретною правосуб’єктністю, а саме правом:
– формувати відповідні органи шляхом проведення виборів,
загальних зборів громадян за місцем проживання;
– проводити місцеві референдуми, місцеві ініціативи,
громадські слухання, індивідуальні та колективні звернення,
громадські експертизи та обговорення, інші незаборонені
конституцією форми місцевої демократії [17, с. 46–53; 18];
– управляти місцевими бюджетами, рухомим і нерухомим
майном комунальної власності;
– укладати міжнародні угоди тощо.
З-поміж опосередкованої форми реалізації громадами права
на місцеве самоврядування виокремлюють діяльність органів і
посадових осіб місцевого самоврядування, відповідних асоціацій
(спілок) тощо.
На межі ХХ–ХХІ ст. територіальні (а в деяких країнах –
регіональні) громади, асоціації та інші об’єднання органів місцевого
(регіонального)
самоврядування
наділяють
спеціальною
правосуб’єктністю, тобто здатністю бути учасниками широкого чи
певного кола суспільних відносин як на внутрішньодержавному
рівні, так і на міжнародно-правовому чи наднаціональному [19; 20].
Попри це, вважаємо, що саме інститут правосуб’єктності
територіальної громади належить до тих, які потребують подальшого
доктринального вивчення законодавчого вдосконалення.
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