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4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 

Встановлено, що сьогодні на законодавчому рівні значно розширені 

повноваження  органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин. Але 

все ж таки ці зміни лише започатковують впровадження Концепції реформування. 

Необхідно продовжувати і в подальшому впроваджувати в життя шляхом 

нормативного закріплення і внесення змін до чинного законодавства. 

На сьогодні місцеве самоврядування відносно управління земельними 

ресурсами здійснюється тільки в межах адміністративно-територіальних одиниць 

(населених пунктів). Існуючий підхід не відповідає практиці іноземних країн. В них 

місцеве самоврядування реалізується в межах адміністративно-територіальних 

одиниць, у тому числі й на первинному рівні, що об’єднують як безпосередньо 

територію населеного пункту, так і суміжну територію.  

Зроблено висновок щодо необхідності надання всієї повноти владних 

повноважень органам місцевого самоврядування для управління землями. Досягти 

цього можна в результаті децентралізації управління, дотримання принципу 

повсюдності місцевого самоврядування. Це дозволить адміністративно-

територіальним одиницям мати у власному активі змістовний ресурс (землі за 

межами населених пунктів), а також потрібні інструменти управління щодо його 

ефективного застосовування.  

Для забезпечення реалізації принципу повсюдності необхідно також 

застосовувати принцип субсидіарності. Відповідно до якого управлінські рішення в 

державі приймаються на якомога нижчому рівні, а верхні ланки управління 

вдаються до будь-яких управлінських дій тільки у тому разі, якщо ці дії будуть 

ефективнішими за відповідні дії нижчих ланок. Отже, згідно з цим принципом 

районним та обласним радам передаються повноваження щодо управління лише ті, 

які не можуть бути реалізовані міськими, сільськими і селищними радами, а не 

навпаки, які діють нині. Крім того, повноваження органів державної влади у сфері 

регулювання земельних відносин мають бути передані органам місцевого 

самоврядування не всіх рівнів, а головним чином органам місцевого самоврядування 

базового рівня, якими є ради об’єднаних територіальних громад. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. ----  

5.2. ----  

5.3. ---- 

5.4. ----  
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6. Зв’язок з практикою: 

6.1. ---- 
6.2. ----  

6.3. ---- 

6.4. ----  

6.5. --- 

7. ---- 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 
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Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних 
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