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Правосуб’єктність 
територіальної громади

Положеннями Конституції Украї-
ни та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» закріп-
люються за територіальною грома-
дою певні права. Зрозуміло, що закріп-
лення цих прав за цим суб’єктом 
ще не гарантує можливості їх реаліза-
ції у конкретній діяльності. Виникає
реальна проблема, що потребує вирі-
шення питання переходу від задекла-
рованого в нормативних актах права
територіальної громади до реального
втілення цього права.

Територіальна громада як суб’єкт
права повинна набути правосуб’єкт-
ності у повному обсязі, що містить не
тільки правоздатність, але дієздатність
та деліктоздатність.

Питанню щодо якостей, що дають
змогу суб’єкту права виступати в 
правовому полі, традиційно приділяє-
ться значна увага в юридичній науці.
У дореволюційний період дискусія 
з цього питання розгорталася стосов-
но таких якостей, як правоздатність
та дієздатність. У радянський період 
з метою окреслення сукупності яко-

стей суб’єкта права (суб’єкта право-
відносин) набув поширення термін
«правосуб’єктність». При цьому пи-
тання про те, що таке правосуб’єкт-
ність, зводиться до питання щодо її
структури. Правосуб’єктність скла-
дається із правоздатності, дієздатно-
сті та деліктоздатності, разом узятих
[1, с. 340].

Важливість та фундаментальність
досліджень проблем правосуб’єктно-
сті обумовлена тим, що вона відобра-
жає та закріплює правове становище
учасників суспільних відносин, визна-
чає межі взаємодії та взаємовідносин
між ними. Незважаючи на наявність
досліджень з цієї проблематики, проб-
лема формування цілісної та ефек-
тивної моделі правосуб’єктності зали-
шається відкритою, що зумовлено
необхідністю її відповідності сучас-
ним вимогам розвитку в Україні гро-
мадянського суспільства, ефективної
моделі права та держави [2, с. 14].

Правосуб’єктність є складним, ба-
гатоаспектним, комплексним правовим
явищем. У конструкції правосуб’єкт-
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ності основне місце посідають право-
здатність та дієздатність, оскільки
вони забезпечують здатність учасни-
ків суспільних відносин набувати сут-
ності суб’єкта права і суб’єкта право-
відносин.Тому стрижнем правосуб’єкт-
ності є система прав та обов’язків. Ще
одним конструктивним елементом
правосуб’єктності є повноваження.
Це стосується органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування,
що часто виступають як юрисдикцій-
ні органи (статті 6, 19, 140 Конституції
України) [3].

Доповнює структуру правосуб’єкт-
ності деліктоздатність, за допомогою
якої забезпечується та гарантується
виконання суб’єктом правових відно-
син своїх обов’язків. Отже, основними
елементами сучасної конструкції пра-
восуб’єктності є:

1) правоздатність;
2) дієздатність;
3) деліктоздатність.
Згідно з поширеною думкою, ви-

знання особи або організації суб’єк-
том права виникає при поширенні на
конкретну особу або організацію дії
відповідних правових норм. Кожен
суб’єкт права внаслідок дії того чи
іншого закону, незалежно від участі 
в тих або інших правовідносинах,
має певний комплекс прав і обов’яз-
ків. Всі ці права й обов’язки станов-
лять зміст правосуб’єктності або пра-
вового статусу конкретної особи чи
організації.

Правосуб’єктність як категорія
юридичної науки служить для визна-
чення кола суб’єктів, що можуть бути
учасниками суспільних відносин, які
регулюються правовими нормами.
Той, хто має правосуб’єктність, і ви-
ступає суб’єктом права, тобто учасни-
ком правовідносин. Оскільки суб’єкт
права – поняття правове, звернення 
до проблеми правосуб’єктності є необ-
хідною передумовою для його дослі-
дження. Це дає можливість з’ясувати,
завдяки яким ресурсам самої правової
науки  можна вести мову про терито-

ріальну громаду як про суб’єкта, що
має можливість діяти, на відміну від
об’єкта, який містить у собі пасивне
начало. Вирішення цього питання дає
змогу досліджувати територіальну
громаду як суб’єкт права за допомо-
гою формально-юридичної сторони з
використанням висновків і положень
науки теорії держави і права з при-
таманним їй формально-юридичним
методом.

Оскільки питання стосовно пра-
восуб’єктності зводиться в цілому до
проблеми вивчення її структури, звер-
немося передусім до кожного елемен-
ту цієї категорії.

Першим з них, що традиційно ви-
окремлюють, є правоздатність. В юри-
дичній літературі правоздатність ви-
значається як абстрактна здатність
суб’єкта права мати юридичні права і
нести юридичні обов’язки [1, с. 340].
Як слушно зазначає Н. І. Матузов,
юридична властивість бути суб’єктом
будь-яких передбачених законом прав
і обов’язків є загальною, постійною і
невід’ємною якістю усіх суб’єктів пра-
ва, що належить усім і кожному, і,
оскільки правоздатність виражає саме
цю всезагальну якість, вона також не
може не мати загального характеру
для всіх галузей права [4, с. 74–75]. За
допомогою наділення особи правоздат-
ністю за нею визнається здатність мати
суб’єктивні права і обов’язки.

Таким чином, правоздатність не
тільки належить будь-якому суб’єкту
права, але і означає здатність мати
будь-які суб’єктивні права і обов’язки
незалежно від того, яким є їх галузе-
вий характер.

Володіння необхідними характе-
ристиками для наділення суб’єкта
правоздатністю має велике практич-
не значення. Зміст правоздатності не
може бути розкритий лише шляхом
перелічення суб’єктивних прав і обо-
в’язків територіальної громади. Пра-
воздатність має абстрактний характер,
це лише загальна основа можливостей,
що надаються законом.

Правосуб’єктність територіальної громади



360

Публічне право № 3 (7) (2012)

Проте це не перешкоджає визна-
ченню правових можливостей тери-
торіальної громади. Право громадян
на участь у місцевому самоврядуванні
конкретизується у комплексі прав, до
яких, крім закріплених Конституцією
України, слід віднести:

– право брати участь у прийнятті
рішення про дострокове припинення
повноважень місцевої ради, окремих
її депутатів, місцевого голови;

– право доступу до служби в орга-
нах місцевого самоврядування;

– право одержувати повну й об’єк-
тивну інформацію про діяльність
органів місцевого самоврядування та
їх посадових осіб;

– право одержувати копії норма-
тивно-правових актів органів і поса-
дових осіб місцевого самоврядування;

– право персонального прийому
посадовими особами органів місцево-
го самоврядування;

– право вносити пропозиції про
перегляд актів органів та посадових
осіб місцевого самоврядування, що
суперечать Конституції та законам
України;

– право брати участь у створенні
органу самоорганізації населення;

– право брати участь у громад-
ських слуханнях;

– право брати участь у загальних збо-
рах громадян за місцем проживання;

– право входити до ініціативних
груп з питань місцевих ініціатив;

– право оскаржувати у суді дії та
бездіяльність органів та посадових
осіб місцевого самоврядування;

– право вимагати відшкодування за
рахунок органів місцевого самовря-
дування шкоди, що заподіяна їх не-
законними рішеннями, діями або без-
діяльністю та інші права.

Отже, порівняно з попереднім за-
конодавством в Україні вперше визна-
чається першочергове право з боку
територіальної громади як головного
суб’єкта місцевого самоврядування –
право, яке раніше належало адміні-
стративно-територіальним одиницям,

тобто по суті державним, а не гро-
мадським структурам. Можна вважа-
ти, що вітчизняний законодавець здійс-
нив суттєву новацію [5, с. 8].

Загалом слід відмітити, що широ-
ке коло передбачених законодавством
прав забезпечує реальні можливості
кожному члену територіальної гро-
мади брати участь у вирішенні питань
місцевого значення, в управлінні ко-
мунальною власністю, користуватися
матеріальними і духовними благами,
що розподіляються за територіаль-
ним принципом, безперешкодно здій-
снювати особисту свободу на основі
безпеки і недоторканності людини 
у територіальній громаді. Але воно 
не надає достатніх підстав для визнан-
ня громадян суб’єктом права на здій-
снення місцевого самоврядування.
Єдиним первинним суб’єктом місце-
вого самоврядування територіальна
громада.

Тому, щоб бути суб’єктом права,
необхідно передусім мати правоздат-
ність та, за певних умов, дієздатність,
коли перша є здатністю чи можли-
вістю особи бути учасником право-
вих відносин, тобто здатністю мати
права та правові обов’язки (повнова-
ження). Щодо дієздатності – то це є
здатність особи особисто здійснюва-
ти свої повноваження. Це означає,
що основне в розмежуванні право-
здатності та дієздатності особи вира-
жається поняттями «мати» та «здійс-
нювати» повноваження. Як наслідок,
випливає поняття «дієздатності» осо-
би, сутність якої (дієздатності) поля-
гає в можливості особистих дій у кон-
тексті повноважень та відповідаль-
ності за них.

Поняття дієздатності залишається
на сьогодні одним з найменш розроб-
лених в юридичній науці. Дієздат-
ністністю називається визнана нор-
мами об’єктивного права здатність
суб’єкта самостійно, своїми свідоми-
ми діями здійснювати юридичні права
і обов’язки [6, с. 309]. Дієздатність – 
це здатність суб’єкта правовідносин
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своїми діями брати на себе обов’язки і
використовувати свої права. Іншими
словами, це можливість реалізувати
правоздатність [1, с. 341].

Дієздатність територіальної гро-
мади можливо розглядати в контексті
вирішення питання стосовно того, чи
здатна громада до самостійного здій-
снення прав і обов’язків. Переважна
частина наших громадян вихована в
дусі патерналізму, тобто пасивного
очікування вирішення їхніх проблем
державою чи публічною владою вза-
галі [5, с. 8]. Така ситуація призводить
до того, що громадяни, маючи право на
участь у місцевому самоврядуванні,
ним не користуються. Територіальна
громада може мати різні види дієздат-
ності галузевого та підгалузевого
характеру. Це обумовлено ступінню
однорідності прав і обов’язків, що ви-
пливають з вимог, яким повинна від-
повідати територіальна громада, щоб
бути учасником конкретних правовід-
носин стосовно їх реалізації.

Отже, територіальна громада –
первинний колективний суб’єкт міс-
цевого самоврядування, що має право
і реалізує здатність на самодіяльність
шляхом реалізації наданої компетен-
ції щодо самостійного вирішення пи-
тань місцевого значення на підставі
власної матеріально-фінансової бази,
на самоорганізацію за допомогою
форм безпосередньої і представниць-
кої демократії та на саморегулювання
шляхом прийняття локальних норма-
тивно-правових актів у межах Кон-
ституції і законів України.

Водночас, здійснення повнова-
ження територіальною громадою ви-
магає високого рівня політико-право-
вої культури, самосвідомості та актив-
ності громад. На сьогодні, на жаль,
можна говорити про самоврядування
насамперед не територіальних гро-
мад, а їх органів. Низький рівень полі-
тико-правової культури громадян,
незначна активність громад, доміну-
вання патерналістської моделі взаємо-
дії територіальних громад та органів

місцевого самоврядування – це реалії
сьогодення.

Деліктоздатність – це здатність
суб’єкта права нести відповідальність
за свої протиправні вчинки [1, с. 342].
У цьому аспекті необхідно вести мову
про відповідальність територіальної
громади, яку можна охарактеризува-
ти як відповідальність за ступінь реа-
лізації власних інтересів [7, с. 145]. Гро-
мади мають відповідати за ефектив-
ність використання ресурсів, наданих
із централізованих фондів – зокрема,
бюджету, сформованого за участю
усіх громадян держави.

Відповідальність територіальної
громади за ступінь реалізації власних
інтересів не обмежується несприятли-
вими наслідками у виді низького рівня
соціальних благ. Юридичне значення 
в цьому випадку має те, що територі-
альна громада у випадку прийняття
необміркованих рішень, невмілої чи
пасивної поведінки, неефективного
використання наданих коштів позбав-
лена права вимагати від держави
забезпечення соціальними благами та
послугами.

Тому можна зробити такі виснов-
ки з питання про значення і склад право-
суб’єктності територіальної громади.
Введення в правовий обіг територі-
альної громади як суб’єкта права
потребує наділення її такими рисами,
які б дали можливість громаді вступа-
ти в конкретні правовідносини як
активній, дієвій особі, носія суб’єктив-
них прав та обов’язків. Такі риси в
сукупності становлять правосуб’єкт-
ність територіальної громади.

Територіальній громаді як єдино-
му суб’єкту права відповідає єдина
(загальноправова) правосуб’єктність,
під якою слід розуміти сукупність
соціально-правових якостей, які дають
змогу їй виступати носієм суб’єктив-
них прав і обов’язків.

Головна мета у з’ясуванні публіч-
ної правосуб’єктності територіальної
громади полягає у тому, щоб віднайти
максимальну кількість форм здійснення

Правосуб’єктність територіальної громади
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територіальною громадою місцевого
самоврядування безпосереднім шля-
хом, оскільки закріплені Законом
інститути безпосереднього самовря-

дування (передусім місцевий рефе-
рендум) є мізерно малим наповнен-
ням змісту реального самоврядування
[8, с. 98–99].
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Альошина Н. М. Правосуб’єктність територіальної громади
Розглядається правосуб’єктність територіальної громади як різновиду суб’єкта

права. Аналізується зміст правоздатності, дієздатності і деліктоздатності громади
як колективного суб’єкта права. Сформульовані відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова: територіальна громада, правоздатність, дієздатність, делікто-
здатність, суб’єкт права, місцеве самоврядування.

Алёшина Н. М. Правосубъектность территориальной громады
Рассматривается правосубъектность территориального объединение как раз-

новидность субъекта права. Анализируется содержание правоспособности, дее-
способности и деликтоспособности территориальной громады как коллективного
субъекта права. Сформулированы соответствующие выводы и предложения.

Ключевые слова: территориальная громада, правоспособность, дееспособ-
ность, деликтоспособность, субъект права, местное самоуправление.

Alyoshina N. Territorial associations as variety of legal subject
Consider legal personality of territorial community, as a collective entity. An analy-

sis eligibility, legal capacity, and legal accountability of the territorial community as a
collective entity. The proper conclusions and suggestions are prepared.

Key words: territorial community, associations, eligibility legal, capacity legal, accoun-
tability, legal subject, local self-government.


