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ЩОДО НАДАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 
 

Досліджується система правових актів, які становлять правову основу діяльності прокурора із забезпечення 
додержання законів щодо надання та ефективного використання земель. На підставі аналізу позицій вчених і поло-
жень законів та підзаконних актів пропонується авторська класифікація таких нормативно-правових актів. 
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Постановка проблеми. Відповідно до 
ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» повно-
важення прокурорів, організація, засади та поря-
док діяльності прокуратури визначаються Кон-
ституцією України, цим Законом, іншими зако-
нодавчими актами. Органи прокуратури у вста-
новленому порядку в межах своєї компетенції 
вирішують питання, що випливають із загально-
визнаних норм міжнародного права, а також ук-
ладених Україною міждержавних договорів. 

Ступінь розробленості проблеми. Вод-
ночас, хоча у чинному Законі України «Про про-
куратуру» є окрема стаття, що визначає правові 
основи діяльності прокуратури, спори щодо сис-
теми нормативних актів, положення яких врегу-
льовують діяльність органів прокуратури, серед 
теоретиків і практиків не вщухають і сьогодні. 

Зауважимо, що власне бачення правових 
основ діяльності прокуратури відображали у сво-
їх працях такі вчені: В.І. Басков, В.В. Долежан, 
П.М. Каркач, М.В. Косюта, В.В. Сухонос, 
М.К. Якимчук та інші. 

Метою цього дослідження є визначення 
системи нормативних актів, які становлять пра-
вову основу діяльності прокурора із забезпечен-
ня додержання законів щодо надання та ефекти-
вного використання земель. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до ст. 121 Конституції України прокуратура Украї-
ни становить єдину систему, на яку покладаються: 
1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або дер-
жави в суді у випадках, визначених законом; 
3) нагляд за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність, діз-
нання, досудове слідство; 4) нагляд за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень у кри-
мінальних справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з об-
меженням особистої свободи громадян [1]. 

Стаття 3 Закону України від 5 листопада 
1991 року № 1789-XII «Про прокуратуру» закрі-
плює положення про те, що повноваження  про-
курорів, організація, засади та порядок діяльнос-
ті прокуратури визначаються Конституцією Ук-
раїни, цим Законом, іншими законодавчими ак-
тами. Органи прокуратури у встановленому по-
рядку в межах своєї компетенції вирішують пи-
тання, що випливають із загальновизнаних норм 
міжнародного права, а також укладених Украї-
ною міждержавних договорів [2]. 

У контексті досліджуваної тематики доціль-
но звернутися до поглядів учених на нормативно-
правову основу діяльності прокурора. Зокрема, на 
думку С.Г. Новикова, законодавче регулювання 
прокурорського нагляду визначається трьома ви-
дами норм: конституційними нормами, нормами 
галузевого законодавства про прокурорський на-
гляд та нормами інших галузей законодавства, що 
належать до прокурорського нагляду [3, с. 24]. 

Необхідно також зауважити, що окремі но-
рми, які переважно визначають задачі та особливо-
сті здійснення наглядової функції прокурора у від-
повідних сферах правових відносин, містяться у 
кодифікованих законодавчих актах. Тобто законо-
давцем підкреслюється підвищена значимість про-
курорського нагляду у зв’язку з відповідним видом 
діяльності державних та інших органів у певних 
сферах правових відносин [4, с. 28]. 

Зокрема, відповідно до ст. 250 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
від 7 грудня 1984 року № 8073-X прокурор, за-
ступник прокурора, здійснюючи нагляд за доде-
ржанням і правильним застосуванням законів 
при провадженні в справах про адміністративне 
правопорушення, має право: порушувати прова-
дження в справі про адміністративне правопо-
рушення; знайомитися з матеріалами справи; пе-
ревіряти законність дій органів (посадових осіб) 
при провадженні в справі; брати участь у розгля-
ді справи; заявляти клопотання; давати висновки 
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з питань, що виникають під час розгляду справи; 
перевіряти правильність застосування відповідни-
ми органами  (посадовими особами) заходів впливу 
за адміністративні правопорушення; вносити по-
дання, оскаржувати постанову і рішення по скарзі в 
справі про адміністративне правопорушення, а та-
кож вчиняти інші передбачені законом дії [5]. 

Враховуючи, що земельні питання остато-
чно вирішуються судами [6, с. 3], варто звернути 
увагу й на процесуальне законодавство. Так, згі-
дно з ч. 2 ст. 45 Цивільного процесуального ко-
дексу України № 1618-IV від 18 березня 2004 
року з метою представництва інтересів громадя-
нина або держави в суді прокурор у межах пов-
новажень, визначених законом, звертається до 
суду з позовною заявою, бере участь у розгляді 
справ за його позовами, а також може вступити 
за своєю ініціативою у  справу,  провадження у 
якій відкрито за позовом інших осіб, на будь-якій 
стадії її розгляду, подає апеляційну, касаційну ска-
ргу, заяву про перегляд судового рішення Верхов-
ним Судом України, про перегляд судового рішен-
ня за нововиявленими обставинами. При цьому 
прокурор повинен надати суду документи, які під-
тверджують неможливість громадянина самостій-
но здійснювати представництво своїх інтересів [7]. 

І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільова відстоюють 
позицію, що правовими засадами діяльності орга-
нів прокуратури є Конституція України, Закон Ук-
раїни «Про прокуратуру», Положення про класні 
чини працівників органів прокуратури України, 
інші законодавчі акти (кримінальне процесуальне, 
цивільне процесуальне, адміністративне, трудове 
законодавство тощо). Цими законами визначають-
ся повноваження прокурора, організація, засади та 
порядок діяльності прокуратури. 

Окрім зазначених вище, варто також на-
звати відомчі акти, що видаються Генеральним 
прокурором України відповідно до Закону Укра-
їни «Про прокуратуру»: накази, вказівки, розпо-
рядження, інструкції тощо [8, с. 349]. 

До правових основ діяльності прокуратури 
потрібно зарахувати й міжнародні правові акти. 
При цьому йдеться про норми цих договорів, 
конвенцій, що стосуються безпосередньо проку-
ратури (наприклад, порядку виконання доручень, 
прямої вказівки на прокуратуру як на суб’єкт 
відповідних правовідносин), або це випливає із 
загальних положень договорів [9, с. 16]. Так, згі-
дно з п. 1 ст. 4 Конвенції про правову допомогу 
та правові відносини у цивільних, сімейних та 
кримінальних справах від 7 жовтня 2002 року 
установи юстиції Сторін, що домовляються, на-
дають взаємну правову допомогу у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах відповідно до 
положень цієї Конвенції [10]. 

Російські вчені обстоюють позицію, що 
правовими основами діяльності прокуратури Ро-
сійської Федерації є Конституція РФ, Федераль-
ний закон «Про прокуратуру Російської Федера-
ції», інші закони з питань діяльності органів про-
куратури, міжнародні правові акти, Укази Пре-
зидента РФ, Постанови Конституційного Суду 
РФ, Постанови Державної Думи, нормативні 
правові акти Генерального прокурора Російської 
Федерації [4, с. 23–40]. 

Наприклад, згідно з п. 1.1. наказу Генера-
льного прокурора України від 7 листопада 2012 
року № 3 гн «Про організацію прокурорського 
нагляду за додержанням і застосуванням зако-
нів» (Наказ № 3 гн) прокурорів усіх рівнів зо-
бов’язано основним завданням прокурорського 
нагляду за додержанням і застосуванням законів 
вважати захист від неправомірних посягань га-
рантованих Конституцією та законами України 
прав і свобод людини та громадянина, держав-
них та суспільних інтересів [11]. 

Основними напрямами нагляду за додер-
жанням і застосуванням законів підлеглим проку-
рорам Генеральним прокурором України наказано 
вважати захист: соціально-економічних, політич-
них, особистих прав і свобод людини та громадя-
нина, насамперед осіб, які потребують державної 
підтримки та допомоги; фінансово-економічних 
інтересів держави, передусім у бюджетній та земе-
льній сферах; конституційних засад підприємниць-
кої діяльності (п. 4 наказу № 3 гн). 

Згідно з п. 15 Наказу № 3 гн особливості на-
гляду за додержанням і застосуванням законів у 
сфері охорони навколишнього природного середо-
вища, земельних відносин, щодо захисту прав і 
свобод дітей, воєнній, міжнародній та транспорт-
ній сферах визначити окремими галузевими нака-
зами Генерального прокурора України. 

Зауважимо, що особливості діяльності 
прокурора щодо забезпечення законності у сфері 
земельних правовідносин врегульовуються нака-
зом Генерального прокурора України від 4 жовт-
ня 2011 року № 3/2 гн «Про особливості органі-
зації діяльності органів прокуратури у сферах 
охорони навколишнього природного середовища 
та земельних відносин», відповідно до якого про-
курори усіх рівнів зобов’язані забезпечити нагля-
дову діяльність у сферах охорони навколишнього 
природного середовища та земельних відносин з 
метою захисту прав і свобод людини і громадяни-
на, державних та суспільних інтересів [12]. 
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В.І. Бабенко та М.В. Руденко, досліджую-
чи особливості діяльності прокурора у сфері 
охорони довкілля, зауважують, що прокурорсь-
кий нагляд за додержанням і застосуванням за-
конів у галузі охорони довкілля базується на за-
гальних законодавчих засадах щодо умов та ви-
мог його здійснення й конкретизується в окре-
мих законодавчих актах, які визначають порядок 
його проведення, що включає такі основні блоки 
законодавчого регулювання: конституційне ре-
гулювання прокурорсько-наглядових (екологіч-
них) правовідносин, яке закріплює найбільш ва-
жливі принципи та форми використання природ-
них ресурсів у державі, декларує низку екологіч-
них прав громадян, вимоги щодо охорони до-
вкілля і забезпечення екологічної безпеки; регу-
лювання прокурорсько-наглядової діяльності у 
галузі охорони довкілля, що базується на нормах 
Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища»;  регулювання проку-
рорсько-наглядових правовідносин еколого-
правовими нормами різних галузей законодавст-
ва, спрямованими на впровадження системи еко-
лого-правових вимог у процесі використання 
природних ресурсів, охорони довкілля та забез-
печення екологічної безпеки (це, у свою чергу, 
дає змогу збалансувати систему органів прокура-
тури у сенсі екологізації її діяльності);  регулюван-
ня прокурорсько-наглядових (екологічних) право-
відносин нормами забезпечувальних галузей зако-
нодавства, які визначають підстави та особливості 
притягнення винних до дисциплінарної, адмініст-
ративної, майнової та кримінальної відповідально-
сті за екологічні правопорушення в залежності від 
вини, суспільної та екологічної небезпеки діяння 
фізичних та юридичних осіб [13, с. 55–56]. 

Правовий вплив на діяльність прокурора із 
забезпечення додержання законів щодо надання 
та ефективного використання земель мають і ро-
зпорядження Генерального прокурора України 
від 1 серпня 2008 року № 57 «Про визначення 
пріоритетів для комплексного опрацювання та ви-
користання в організації прокурорсько-слідчої дія-
льності» [14], а також вказівка Генерального про-
курора України від 31 січня 2011 року № 13 щодо 
ефективної реалізації правозахисної діяльності 
прокуратури у сфері земельних відносин [15]. 

У рішенні розширеного засідання колегії 
Генеральної прокуратури України від 25 вересня 
2012 року «Про стан виконання прокурорами 
представницьких повноважень щодо захисту ін-
тересів держави», зокрема, зазначається, що прове-
дена реорганізація структурних підрозділів апара-
тів, які здійснюють наглядову та представницьку 

діяльність у сфері земельних відносин, сприяла 
посиленню захисту інтересів держави та територі-
альних громад, яким повернуто понад 42 тис. га та 
попереджено вибуття 11 тис. га земель [16]. 

Також у рішенні акцентується увага на то-
му, що реформування сфери земельних відносин 
вимагає постійної уваги до питань недопущення 
незаконного заволодіння землями, які знаходять-
ся у власності держави та громадян. 

Водночас, у більшості прокуратур не нала-
годжено своєчасне вивчення законності розпоря-
дчих актів органів влади та місцевого самовря-
дування з цих питань. Відтак, у власність та ко-
ристування іншим особам неправомірно переда-
но понад 12 тис. га земель, у тому числі з вигото-
вленням правовстановлюючих документів. 

Структурними підрозділами апаратів проку-
ратур обласного рівня належно не проводиться мо-
ніторинг судових рішень за позовами інших осіб, 
де зачіпаються державні інтереси у цій сфері. 

Не здійснюється системна робота щодо 
представництва інтересів держави у земельних 
правовідносинах у прокуратурах Запорізької, 
Кіровоградської, Львівської та Черкаської облас-
тей. Поза увагою вказаних прокурорів залиша-
ється низка актуальних питань. Відсутня насту-
пальність щодо протидії незаконному відчужен-
ню сільськогосподарських угідь, відведенню у 
приватну власність лісових масивів. 

Не сприяє дієвому захисту інтересів дер-
жави низька якість позовів та заяв. У 2012 році 
судами відмовлено в задоволенні, залишено без 
розгляду, припинено та закрито провадження у 
справах за 826 позовами на суму 33 млн грн та 
щодо 194 га земель, насамперед в Автономній 
Республіці Крим, Запорізькій, Дніпропетровсь-
кій, Кіровоградській, Київській областях та місті 
Севастополі. 

Важливо наголосити, що у п. 6.6. наведеного 
рішення колегії прокурорів Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціа-
лізованих прокурорів (на правах обласних) було 
зобов’язано у листопаді 2012 року вивчити повно-
ту відшкодування збитків і повернення в державну 
власність незаконно відчужених та самовільно за-
йнятих земельних ділянок за матеріалами криміна-
льних справ, розслідуваних упродовж 2011 та 2012 
років слідчими органів прокуратури, внутрішніх 
справ та Служби безпеки України. 

Окрему увагу доцільно приділити рішен-
ню розширеного засідання колегії Генеральної 
прокуратури України від 18 грудня 2012 року 
«Про підсумки роботи органів прокуратури Ук-
раїни у 2012 році та заходи, спрямовані на під-
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вищення ефективності їх діяльності, основні за-
вдання на наступний період», у якому зазнача-
ється, що нагляд за додержанням земельного за-
конодавства необхідно зосередити на діяльності 
органів Державного земельного агентства щодо 
розпорядження землями сільськогосподарського 
призначення державної власності, які займають 
одну шосту території держави [17]. 

Пунктом 3.6. рішення колегії Генеральної 
прокуратури України від 18 грудня 2012 року голо-
вними пріоритетами наглядової діяльності у 2013 
році визначено захист інтересів держави та грома-
дян у сфері використання земельних ресурсів, при 
вилученні земель, наданні їх у власність і користу-
вання, продажу та зміні цільового використання (у 
тому числі земель оборони і транспорту). 

Крім того, до правових основ діяльності 
органів прокуратури із забезпечення додержання 
законів щодо надання та ефективного викорис-
тання земель, на нашу думку, необхідно віднести 
й положення земельного законодавства. Зокрема, 
йдеться про: Земельний кодекс України від 25 
жовтня 2001 року № 2768-III, Закони України від 
3 липня 1992 року № 2535-XII «Про плату за зе-
млю», від 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про 
оцінку земель», від 1 липня 2004 року № 1952-IV 
«Про державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень», від 20 січня 
2005 року № 2375-IV «Про захист конституцій-
них прав громадян на землю», Укази Президента 
від 4 лютого 2000 року № 168/2000 «Про заходи 
щодо розвитку та регулювання ринку земель на-
селених пунктів, інших земель несільськогоспо-
дарського призначення», від 16 травня 2005 року 
№ 795/2005 «Про деякі питання вдосконалення 
державного регулювання у сфері оцінки земель», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16 вересня 2009 року № 1230-р «Деякі питання 
удосконалення та забезпечення виконання законо-
давства у сфері земельних відносин», від 27 берез-
ня 2013 року № 183-р «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок», від 27 березня 2013 року № 
205-р «Про передачу в оренду земельної ділянки із 
зміною її цільового призначення» тощо. 

Висновки. Резюмуючи викладене вище, 
вважаємо, що безпосередньо діяльність прокуро-
ра із забезпечення додержання законів щодо на-
дання та ефективного використання земель здій-
снюється на основі: Конституції України, систе-
ми нормативно-правових актів, якими врегульо-
вуються земельні правовідносини.  
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PARTICULAR REGULATORY ACTIVITY PROSECUTOR FOR LAW ENFORCEMENT AND 
THE PROVISION OF EFFICIENT USE OF LAND 

 
Summary 

In the article the system of legal acts constituting the legal basis of the prosecutor to enforce the laws 
on the provision and use of land. Based on the analysis of the positions of scientists and the provisions of the 
laws and regulations in the article the author's classification of such laws and regulations. 
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ПРОКУРОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И 
ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 

 
Аннотация 

Исследуется система правовых актов, составляющих правовую основу деятельности прокурора 
по обеспечению соблюдения законов о предоставлении и использовании земель. На основании ана-
лиза позиций ученых и положений законов и подзаконных актов предлагается авторская классифика-
ция таких нормативно-правовых актов. 
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