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ЗЕМЕЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ
СПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Л. О. Польська,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
У статті обґрунтовано необхідність проведення земельної децентралізації, а саме передачі повноважень виконавчих органів влади щодо володіння, користування та розпорядження землями сільськогосподарського призначення
державної власності на місцевий рівень. Цей процес уможливить фінансове самозабезпечення місцевої громади
та підвищить їх роль в управлінні земельними ресурсами, які розміщені в межах об’єднаних територіальних громад. Акцентовано увагу на тому, що органи місцевого самоврядування, приватний сектор економіки будуть відповідальними за власний соціально-економічний та культурний розвиток і забезпечення високого рівня якості життя
та екологічної безпеки навколишнього середовища громади. Основну увагу приділено теоретичним та методичним
підходам до визначення поняття сільських територіальних громад, їх структурним та економічним відмінностям від
міських громад. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо нормативно-правового, організаційного та
фінансового забезпечення процесу децентралізації держаних органів управління земельними ресурсами з передачею основного засобу виробництва в сільських територіях – земель сільськогосподарського призначення державної
власності – в комунальну власність сільських територіальних громад та їх об’єднань.
Ключові слова: децентралізація влади; об’єднані територіальні громади; земельні ресурси; сталий розвиток; сільські території.
LAND DECENTRALIZATION AS THE BASIS OF FINANCIAL CAPACITY OF RURAL TERRITORIAL
COMMUNITIES
L. O. Polska,
Dnipro State Agrarian and Economic University
The article substantiates the need for land decentralization, namely the transfer of powers of executive authorities to own,
use and dispose of state-owned agricultural land at the local level. This process will enable the financial self-sufficiency of
the local community, and increase their role in the management of land resources located within the united territorial communities. Local governments, the private sector of the economy will be responsible for their own socio-economic and cultural development, and ensuring a high level, quality of life and environmental safety of the community. The article focuses
on theoretical and methodological approaches to defining the concept of rural territorial communities, their structural and
economic differences from urban communities. It is proposed the scientific and practical recommendations for regulatory,
legal, organizational and financial support of the process of decentralization of state land management bodies, with the
transfer of the main means of production in rural areas – state-owned agricultural lands to the communal property of rural
communities and their associations.
Local governments create economic, social and environmental prerequisite for the development of their territories, ensure
the functioning of infrastructure facilities, promote the implementation of strategies and programs of sustainable development, national, regional and local levels, determine local socio-economic and cultural development policies. Therefore,
in order to exercise the powers delegated as a result of the decentralization reform, communities must be provided with
sufficient natural, first of all, land resources and financial opportunities for the successful realization of all tasks and the
implementation of delegated powers. At present, the problem of the financial capacity of rural communities to maintain all
infrastructure and social facilities and to implement local sustainable development programs is particularly acute. To ensure
the economic independence of rural territorial communities, it is necessary to implement land decentralization, with the
transfer of authority to own, use and dispose of agricultural land to rural territorial communities outside the united territorial
communities. For these purposes, an inventory of state-owned agricultural lands should be made as soon as possible,
and they should be transferred to the communal ownership of rural territorial communities, whose disposal will significantly
fill community budgets and expand their opportunities on the way to financial independence and self-sufficiency. It is also
important to fix the concept of rural territorial community and their powers to manage agricultural land in the Law «On
Local Self-Government», to clearly distinguish between rural communities and urban, and their powers, for the latter, agricultural land – is not the main means of agricultural production and cannot be an object of communal property of urban
territorial communities. As a result of the land decentralization reform, it is necessary to carry out a large-scale structural
reorganization of central executive bodies, namely to reorganize the State Geocadastre of Ukraine, to transfer part of its
functions to newly created public administration bodies: State Land Agency of Ukraine (State Land Agency), and its territorial subdivisions (regional level management),State Land Fund of Ukraine (State Land Fund), State Land Inspectorate of
Ukraine (State Land Inspectorate). The main functions and powers of the State Land Agency are to determine: approval
of land management policy, state land management (those land plots which, according to the law, cannot be transferred
to communal ownership of rural territorial communities), regulation of agricultural land circulation, the right to repurchase
© Польська Л. О., 2020

Bulletin of the NAPA. Series «Рublic Аdministration» • 3'2020

77

Регіональне управління та місцеве самоврядування
agricultural land, and direction land to an efficient and conscientious land user. The main functions of the State Land Fund
are: issuing loans for farmers secured by land or for the purchase of agricultural land for agricultural production.
It is also expedient to create a separate state institution – the State Inspectorate for Agricultural Land Protection, which
would exercise state supervision (control) in the agro-industrial complex in terms of compliance with land legislation, use
and protection of agricultural land of all forms of ownership, soil fertility, to replace the liquidated State Inspectorate. agriculture, whose functions were entrusted to the State Service for Geodesy, Cartography and Cadastre. Also clearly differentiate in the law the powers of the State Inspectorate for Agricultural Land Protection and the State Ecological Inspectorate,
which also nominally carries out similar supervision. Local self-government bodies to leave self-governing control on the
ground over observance of land legislation. In our opinion, this reorganization is more in line with the issues of land relations development that arise as a result of large-scale land reform.
Keywords: decentralization of power; united territorial communities; land resources; sustainable development; rural areas.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими
та практичними завданнями. Сільські території в усьому світі відіграють досить важливу
роль у забезпеченні продовольчої безпеки країн,
вони є осередком культурної спадщини. Загалом
сільське населення в Україні становить близько
30 % (Державна служба статистики України,
2020) від усього населення, сільські території
займають майже 80 % від усієї площі країни, з
них землі сільськогосподарського призначення –
близько 70 % від загальної площі земель в Україні
(60,4 млн га), а саме 42,4 млн га (Інфографіка, 2015). Тому ігнорування проблем та прав
сільських жителів на гідний рівень життя, забезпечення якісними послугами, розвиненою
інфраструктурою, створення робочих місць і подолання бідності є несправедливим. Здійснення
адміністративної реформи, спрямованої на децентралізацію органів державного управління, з
передачею повноважень на місця і забезпечення
фінансово-економічних можливостей та інструментів є важливим та прогресивним заходом
щодо забезпечення законних прав та інтересів
територіальних громад впливати не номінально,
а реально на соціально-економічний та культурний розвиток своїх територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання, пов’язані з територіальною самоорганізацією населення, організаційними формами функціонування місцевої
влади, розглядали у своїх працях В. Россоха,
Л. Пронько (2017), М. Плотнікова (2019), Ю. Лупенко, М. Малік, О. Булавка. Розвиток сільських
поселень в умовах децентралізації управління
досліджували Т. Заяць (2017), В. Рябоконь (2020),
М. Талавиря, А. Горай (2018), О. Василенко,
М. Дяченко (2018), Я. Жаліло, О. Шевченко,
В. Романова (2019). Теоретичні аспекти процесу
децентралізації вивчали А. Косач (2016), М. Барановський (2017), Т. Кравченко (2015), В. Малоокий (2016), Т. Гладка (2015), міжнародний
досвід проведення реформи децентралізації –
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В. Пилипів, Б. Данилишин (2016). Проблематику
управління земельними ресурсами крізь приз
му децентралізації розглядали у своїх працях
Н. Третяк, П. Кулинич (2015), Т. Титаренко (2015)
та ін.
Метою статті є розгляд сутності процесу земельної децентралізації, зокрема реформи органів державного управління земельними ресурсами, та передачі повноважень органів виконавчої
влади у сфері земельних відносин місцевим органам влади для забезпечення фінансової спроможності та сталого розвитку сільських територіальних громад.
Виклад основного матеріалу. З прийняттям
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у
квітні 2014 р. (Про схвалення Концепції реформування, 2014) в Україні було розпочато одну із
наймасштабніших реформ – децентралізацію
влади. Ця реформа відповідає принципам та положенням   Європейської хартії місцевого самоврядування (Європейська хартія, 1985) щодо посилення правової, організаційної та матеріальної
спроможності територіальних громад, органів
місцевого самоврядування та відповідає ст. 140
Конституції України щодо права територіальної
громади на місцеве самоврядування (Конституція України, 1996).
Відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів
села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати
питання місцевого значення в межах Конституції
і законів України (Про місцеве самоврядування в
Україні, 1997). Загалом за період з 2014 по 2019 р.
було прийнято низку законопроєктів для реалізації реформи децентралізації, а також закони про
внесення змін до Бюджетного та Податкового
кодексів України. Завдяки цим змінам відбулася фінансова децентралізація: місцеві бюджети
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зросли на 206,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 р. до
275 млрд грн у 2019 р. (Децентралізація, 2020).
У 2014 р. прийнято Закон України «Про співробітництво територіальних громад», завдяки якому було створено механізм вирішення спільних
проблем громад: утилізація та переробка сміття,
розвиток спільної інфраструктури та ін. У 2015 р.
було прийнято Закон України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», який дав
змогу розпочати процес формування базового
рівня місцевого самоврядування, а саме спроможних громад. За 2015–2019 рр. в Україні добровільно створено 982 об’єднані територіальні
громади (ОТГ). До їх складу увійшли близько
4500 колишніх місцевих рад, у яких проживає
11 млн осіб (Децентралізація дає можливості,
2020). Постановою Кабінету Міністрів України
було затверджено Методику формування спроможних територіальних громад (2015), метою
якої є створення спроможних територіальних
громад сіл, селищ, міст, які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через
відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання публічних
послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових
ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку
інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Згідно із Законом України «Про засади державної регіональної політики» (2015) було здійснено державну підтримку регіонального розвитку
та розвитку інфраструктури громад, за рахунок
якої в регіонах та громадах реалізовано у 2015–
2019 рр. понад 12 тис. проєктів.
12 червня 2020 р. уряд затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня.
Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів
України, після місцевих виборів в Україні буде
1470 територіальних громад, які покриватимуть
усю територію країни. 17 липня 2020 р. Верховна
Рада України прийняла Постанову № 3650 «Про
утворення та ліквідацію районів», згідно з якою
тепер в Україні 136 районів, старі 490 районів
парламент ліквідував (Децентралізація дає можливості, 2020).
Отже, процес децентралізації влади – це
структурні зміни в територіальній організації
системи органів місцевої влади, який здійснюється шляхом передачі повноважень та фінансів
від державної влади якнайближче до людей –
органам місцевого самоврядування (ОМС) (Децентралізація дає можливості, 2020). Відповідно
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місцеві органи влади самостійно вирішують питання місцевого соціально-економічного та культурного розвитку і несуть повну відповідальність
за прийняті рішення перед своєю громадою.
Від того, наскільки компетентною та відповідальною є місцева влада в управлінні природними ресурсами, насамперед земельними, залежить
добробут усієї громади та продовольча безпека
країни. Адже саме сільські територіальні громади (СТГ) забезпечують продовольством усю
країну. Тому управління земельними ресурсами,
особливо сільськогосподарського призначення, є
стратегічно важливою передумовою сталого розвитку сільської громади, забезпечення її життєдіяльності і країни в цілому. Офіційне визначення
самого поняття сільської територіальної громади
в Законі України «Про місцеве самоврядування»
відсутнє, але відмінності між міськими територіальними громадами (МТГ) та сільськими є досить
суттєвими. Так, в «Енциклопедичному словнику
з державного управління» наведено визначення
поняття «сільська територія», під яким розуміються гетерогенні за структурною будовою соціально-просторові утворення, що складаються
з населення, поселень, виробничих комплексів,
інфраструктури, земель сільськогосподарського
та іншого призначення, природного середовища,
які виконують виробничо-господарські, природоохоронні, рекреаційно-оздоровчі, соціальні та
інші функції з урахуванням їх ресурсного потенціалу і перебувають під управлінським впливом
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також
суб’єктів господарювання різних форм власності (Енциклопедичний словник, 2010). У Законі
України «Про місцеве самоврядування» (ст. 1)
термін «територіальна громада» визначається як
жителі, об’єднані постійним проживанням у ме
жах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ,
міст, що мають єдиний адміністративний центр.
У Законі також визначено поняття «територія територіальної громади» – нерозривна територія, в
межах якої територіальна громада здійснює свої
повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів
України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (Про місцеве самоврядування, 1997). Ці визначення досить загальні, тому
поняття сільських територіальних громад потребує уточнення. Адже специфіка життя в сільській
місцевості відрізняється від умов життєдіяльності
громади в містах. А це впливає на вибір методів
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та підходів, пов’язаних з управлінням цими територіями. О. Бородіна, І. Прокоп, В. Юрчишин,
Т. Кравченко та інші дослідники вивчали питання
розвитку сільських громад, зокрема вони визначили поняття сільських громад як самоорганізованих жителів, які поділяють спільний життєвий
простір, об’єднані прагненням, готовністю і реальними справами до покращання свого економічного, соціального й екологічного становища,
які створили для цього громадську організацію
і визначили лідера з числа її членів. Поділяючи
позиції вказаних дослідників, сформулюємо визначення саме поняття сільської територіальної
громади. На наш погляд, сільська територіальна
громада – це територіально об’єднана спільнота
жителів села, селища або кількох сіл, селищ, які є
самостійними адміністративно-територіальними
одиницями, основою господарсько-виробничої та
економічної діяльності яких є сільське господарство. Таким чином, основною ознакою сільської
громади є переважання сільської виробничо-господарської діяльності, необхідною складовою
якої є наявність у громади земель сільськогосподарського призначення та повноваження ОМС
щодо володіння, користування та розпорядження
цими землями. Відповідно до ст. 33 Закону Украї
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження ОМС у сфері регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного
середовища розподілені на власні (самоврядні) та
делеговані (Про місцеве самоврядування, 1997).
Так, до власних повноважень виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад належать:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного
податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель,
що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності за
забруднення довкілля та інші екологічні збитки;
2) підготовка і подання на затвердження ради
проєктів місцевих програм охорони довкілля,
участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію
територій і об’єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
4) оприлюднення в мережі «Інтернет» геопросторових даних та метаданих згідно із Зако80

ном України «Про національну інфраструктуру
геопросторових даних».
Делеговані повноваження:
1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства,
використанням і охороною земель, природних
ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
2) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
3) погодження клопотань про надання дозволу
на спеціальне використання природних ресурсів
загальнодержавного значення;
4) вирішення земельних спорів у порядку,
встановленому законом;
5) підготовка висновків щодо надання або
вилучення в установленому законом порядку
земельних ділянок, що проводиться органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
6) організація і здійснення землеустрою, погодження проєктів землеустрою;
7) здійснення контролю за впровадженням
заходів, передбачених документацією із земле
устрою;
8) створення та забезпечення функціонування
місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою
мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;
9) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;
10) надання податковим органам у строки та
в порядку, встановлені Податковим кодексом
України, інформації щодо власників та користувачів, у тому числі на правах оренди (суборенди), емфітевзису, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на
території відповідної сільської, селищної, міської
ради, ради об’єднаної територіальної громади,
що створена згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад.
31 січня 2018 р. уряд ухвалив розпорядження № 60-р щодо передачі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної
власності у комунальну власність ОТГ. Відповідно до Розпорядження Держгеокадастру доручається розпочати з 1 лютого 2018 р. передачу
всіх земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності в комунальну
власність відповідних ОТГ, крім тих земельних
ділянок, які не можуть бути передані в комунальну власність (Питання передачі земельних, 2018).
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У випадку, якщо земельні ділянки не сформовані, Держгеокадастру доручається забезпечити їх
формування шляхом інвентаризації. До передачі
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність розпорядження землями сільськогосподарського призначення при передачі в користування
(виключно шляхом проведення аукціонів) або у
власність, здійснювати за погодженням з ОТГ та
після прийняття ними рішення. Завдяки так званій земельній децентралізації – передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності в комунальну власність відповідних ОТГ буде чітко і прозоро сформовано
дохідну частину місцевих бюджетів у частині
плати за землю. Це також стимулюватиме територіальні громади до їх добровільного об’єднання.
Таке досить важливе рішення для сільських громад у частині фінансового самозабезпечення та
планування свого майбутнього розвитку. Але
землі сільськогосподарського призначення необхідні, передусім сільським ОТГ (СОТГ), тому потрібно законодавчо розділити сільські та міські
територіальні громади, і в Розпорядженні вказати, кому саме вони передаються, щоб уникнути
колізій у законі. Зрозуміло, що наповнення бюджетів МТГ більшою мірою відбувається за рахунок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)
та інших податків та зборів з огляду на більшу
чисельність та густоту населення міст. Для сільських територіальних громад надходження від
ПДФО в бюджеті набагато нижчі, ніж у містах, і
вони обмежують можливості щодо динамічного
розвитку сільської громади та її самозабезпечення, тому саме надходження від плати за землю і
можливість розпорядження землями сільськогосподарського призначення дадуть змогу значно
наповнити бюджети СОТГ і покращити ситуацію
на селі. Так, згідно зі статистикою місцеві бюджети отримали такий обсяг надходжень за січень–
червень 2020 р.: ПДФО за перше півріччя 2020 р.
становив 81 млрд грн; надходження від плати за
землю – 13,3 млрд грн; фактичні надходження
податку на нерухоме майно – 2,3 млрд грн; надходження єдиного податку – 17,7 млрд грн (Децентралізація дає можливості, 2020).
Відповідно до прийнятих законодавчих актів доцільно передати повноваження місцевих
органів виконавчої влади у сфері управління
земельними ресурсами ОМС. Таким чином, на
місцевому рівні управління земельними ресурсами повністю буде здійснюватися виконавчими
органами місцевої ради, а за органами виконавчої влади слід закріпити нагляд та контроль за
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дотриманням законодавства у сфері раціонального використання та охорони земель. Організаційно структура органів виконавчої влади у
сфері управління земельними ресурсами може
бути значно скорочена за рахунок ліквідації місцевих виконавчих органів земельних ресурсів.
Центральним органом виконавчої влади у сфері
управління земельними ресурсами доцільно визначити Державне земельне агентство України
(далі – Держземагентство), яке буде підпорядковане Міністерству аграрної політики та розвитку
сільських територій. Структурними органами
Держземагентства України пропонується визначити такі: Держгеокадастр, Державний земельний фонд (ДЗФ), Державна земельна інспекція,
територіальні органи Держземагентства (територіальні підрозділи управління обласного рівня).
До основних функцій та повноважень Держзем
агентства слід віднести: затвердження політики
управління земельними ресурсами, управління
державними землями (тими земельними ділянками, які згідно із законом не можуть бути передані
в комунальну власність СОТГ), регулювання обігу
земель сільськогосподарського призначення, право викупу земель, і спрямування земель до ефективного та добросовісного землекористувача.
Основними функціями ДЗФ є видача кредитів
для сільгоспвиробників під заставу землі або для
купівлі сільськогосподарської землі для ведення
сільського виробництва. Також доцільно створити
окрему державну установу – Державну інспекцію
з охорони земель сільськогосподарського призначення (далі – Держземінспекція), яка б здійснювала державний нагляд (контроль) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного
законодавства, використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення всіх форм
власності, родючості ґрунтів, замість ліквідованої Державної інспекції сільського господарства,
функції якої було покладено на Державну службу
з питань геодезії, картографії та кадастру. Також
потрібно чітко законодавчо розмежувати повноваження Державної інспекції з охорони земель сільськогосподарського призначення та Державної
екологічної інспекції, яка теж номінально здійснює аналогічний нагляд. За ОМС слід залишити
самоврядний контроль на місцях за дотриманням
земельного законодавства.
Загалом реформа децентралізації влади надає
ОМС можливості щодо планування та управління
місцевим розвитком громади, але для їх успішного
впровадження потрібні більш широкі повноваження. Тому передача повноважень місцевих органів
виконавчої влади у сфері управління земельними
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ресурсами органам місцевого самоврядування
сприятиме подальшому економічному зростанню
сільських територіальних громад, покращанню
інфраструктури, створенню та підтримці соціальних об’єктів культурного розвитку громади,
захисту прав місцевих землекористувачів та спонукатиме молодь громади залишатися в сільській
місцевості і розбудовувати аграрний потенціал
країни.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Місцеві органи управління створюють економічні, соціальні та екологічні передумови розвитку своїх територій, забезпечують функціонування інфраструктурних об’єктів, сприяють
упровадженню стратегій та програм сталого
розвитку, національного, регіонального та місцевого рівнів, визначають на місцях політику
соціально-економічного та культурного розвитку громади. Тому для здійснення переданих у
результаті проведення реформи децентралізації
повноважень громади повинні бути забезпечені
достатніми природними, насамперед земельними, ресурсами та фінансовими можливостями для успішного виконання всіх поставлених
завдань і делегованих повноважень. На сьогодня
особливо актуальне питання щодо фінансової
спроможності сільських територіальних громад
утримувати всі інфраструктурні та соціальні
об’єкти і впроваджувати місцеві програми сталого розвитку. Щоб забезпечити економічну незалежність сільських територіальних громад,
необхідно провести земельну децентралізацію з
передачею повноважень щодо володіння, корис-

тування та розпоряджання землями сільськогосподарського призначення сільськими територіальними громадами за межами ОТГ. Для цього
потрібно якомога швидше здійснити інвентаризацію державних сільськогосподарських земель
і передати їх у комунальну власність сільських
територіальних громад, розпорядження якими
суттєво наповнить бюджети громад і розширить
їх можливості щодо досягнення фінансової незалежності та самозабезпечення. Також важливо закріпити поняття сільської територіальної
громади і їх повноваження, щодо управління
землями сільськогосподарського призначення
в Законі України «Про місцеве самоврядування
в Україні» для чіткого розмежування сільських
та міських ОТГ і їх повноважень, для останніх
земля сільськогосподарського призначення не є
основним засобом сільськогосподарського виробництва і не може бути об’єктом комунальної власності міських територіальних громад.
У результаті проведення реформи земельної
децентралізації потрібно здійснити масштабну структурну реорганізацію центральних органів виконавчої влади, а саме реорганізувати
Держгеокадастр України, частину його функцій
передати новоствореним органам державного
управління: Державному земельному агентству
України та його територіальним підрозділам
(управлінням обласного рівня), Державному земельному фонду України, Державній земельній
інспекції України. Така реорганізація, на нашу
думку, сприятиме вирішенню тих питань розвитку земельних відносин, які виникають у результаті масштабної земельної реформи.
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