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достатньо встановити факт того, що така компанія діяла самостійно, незалежно від головної 
компанії. За цим підходом, такий факт усуває солідарну відповідальність холдингу [4]. 

До вирішення питання щодо відповідальності учасників холдингових правовідносин 
США підходить іншим чином. Так, у своєму рішенні «США против Bestfoods» 1998 року 
Верховний Суд зазначив, що існують лише два винятки з правила про неможливість притяг-
нення головної компанії до відповідальності за діяльність дочірніх компаній лише на підставі 
її активної участі у них. По-перше, коли корпоративна завіса між материнською і дочірньою 
компаніями може бути піднята і виявлено, що ця схема відносин використовується з метою 
досягнення злочинних цілей, наприклад, шахрайства. По-друге, материнська компанія несе 
відповідальність як «оператор» діяльності холдингу. Вона здійснює вплив на дочірні ком-
панії шляхом прийняття відповідних рішень, які мусять виконувати останні. 

Таким чином, можна стверджувати, що зараз у світі не існує єдиної позиції щодо 
відповідальності учасників холдингу, в тому числі в судовій практиці. Це призводить до 
незахищеності суб’єктів холдингових правовідносин, невизначеності їх правового статусу 
та викликає необхідність в уніфікації норм у сфері регулювання таких відносин.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА  
В УКРАЇНІ – ОБМЕЖУЄ ЧИ РОЗШИРЮЄ ЦИВІЛЬНІ ПРАВА 

ГРОМАДЯН? 

В Україні розпочато процес добровільного об’єднання територіальних громад та за-
провадження інституту старост. Цей процес супроводжується передачею повноважень 
органам місцевого самоврядування. 

В ЗУ «Про місцеве самоврядування», ЦК України, ЗУ «Про нотаріат», на посадову 
особу органу місцевого самоврядування – старосту покладено певні посадові повнова-
ження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 



Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 350 

Чи спроможні будуть обрані старости сіл здійснювати певні дії прирівняні до нотарі-
альних, та чи не будуть вони йти у розріз з іншим законодавчим актам України? Виникає 
питання щодо покладених обов’язків та функцій старости при об’єднанні територіальних 
громад. Розкриття даного питання на сьогодні є важливим. 

Окремі аспекти цієї проблематики були предметом дослідження таких учених, як  
М. Коцупатрого, В. Нелепа, М. Савлука, Ю. Ганущак та інших. 

Відповідно до Постанови КМУ «Про порядок посвідчення заповітів і довіреностей, 
що прирівнюються до нотаріально посвідчених», ст. 1251 ЦКУ якщо у населеному пункті 
немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це 
посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування, та пункту 3 статті 245 
ЦКУ довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути 
посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, 
крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управ-
ління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і роз-
порядження транспортними засобами. 

Впровадження посади старости зумовлює посилену увагу до питань формування 
правового поля діяльності цих посадових осіб місцевого самоврядування.  

Згідно статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повно-
важення старости затверджуються в таких основних сферах:  

– представлення та захист прав і законних інтересів жителів сіл, селищ в межах 
старостинського округу;  

– сприяння у здійсненні повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаної 
територіальної громади, їх посадових осіб, депутатів місцевої ради в межах старостинсь-
кого округу;  

– моніторинг стану виконання на території старостинського округу рішень органів мі-
сцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, розпоряджень їх посадових 
осіб;  

– моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів соціальної та комунальної інфра-
структури, станом правопорядку, а також за станом дотримання прав і законних інтересів 
жителів сіл, селищ відповідного старостинського округу у сфері соціального захисту, 
культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації їх пра-
ва на працю, медичну допомогу;  

– сприяння організації та діяльності органів самоорганізації населення, громадських 
організацій, використанню форм прямої демократії для вирішення питань місцевого зна-
чення.  

Дана стаття закріплює лише загальні засади здійснення старостами їх повноважень. 
В положенні про старосту для кандидатів на посаду старости не передбачено наяв-

ності якоїсь спеціальної освіти або проходження підготовки за напрямком державного чи 
муніципального управління, наявності практичного досвіду роботи на державній службі 
або на службі в органах місцевого самоврядування. Навіть вимог до кандидатів щодо 
належності до числа членів територіальної громади (наявність зареєстрованого місця 
проживання на території населеного пункту, віднесеного до одномандатного виборчого 
округу для проведення виборів старости) закон не висуває. 

Наприклад, у статті 37 ЗУ «Про нотаріат» вказано які саме нотаріальні дії мають 
право вчиняти уповноваженні особи органів місцевого самоврядування: 

1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна; 
2) посвідчують заповіти (крім секретних); 
3) видають дублікати посвідчених ними документів; 
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4) засвідчують достовірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; 
5) засвідчують справжність підпису на документах; 
6) видають свідоцтва про право на спадщину; 
7) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в 

разі смерті одного з подружжя. 
Проте необхідно звернути увагу, що: 
1) дії, передбачені пунктами 6 і 7 ч. 1 цієї статті (видача свідоцтва про право на спа-

дщину та видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в 
разі смерті одного з подружжя) вчиняють уповноважені посадові особи органів місцевого 
самоврядування, які: 

– мають вищу юридичну освіту; 
– досвід роботи у галузі права не менше трьох років; 
– пройшли протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або приват-

ного нотаріуса; 
– завершили навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що фун-

кціонують в системі Міністерства юстиції України;– склали іспит із спадкового права у 
порядку, встановленому Міністерством юстиції України 

2) посадові особи органів місцевого самоврядування не мають права на оформлен-
ня документів, призначених для використання за межами державного кордону». 

Виникає питання, чи спроможні будуть обрані лідери сіл – старости виконувати по-
кладені на них функціональні обов’язки передбачені ЗУ «Про місцеве самоврядування», 
Цивільним кодексом України, ЗУ «Про нотаріат» ЗУ «Про добровільне об’єднання гро-
мад» при тому, що в положенні про старосту для кандидатів на посаду старости не пе-
редбачено наявності якоїсь спеціальної освіти або проходження підготовки за напрямком 
державного чи муніципального управління, наявності практичного досвіду роботи на дер-
жавній службі або на службі в органах місцевого самоврядування. 

Законодавчі акти зазнають змін, а отже, є певні недоопрацювання, які, як наслідок, 
обмежують громадян в захисті свої цивільних прав та законних інтересів. На мою думку, 
необхідно вносити зміни до законодавчих актів, які регламентують повноваження посадо-
вих осіб органів місцевого самоврядування для чіткого розуміння повноважень посадової 
особи органів місцевого самоврядування – старости об’єднаної територіальної громади.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ 
ПРАВ ВЛАСНОСТІ 

Проблематика даної теми пов’язана із постійним розвитком інституту набуття права 
власності. Питання виникають саме не до самої можливості набуття права власності, а до 
способів і підстав набуття цих прав, адже саме вони визначають в яких випадках це на-
буття буде законним. 


