Правові засади діяльності територіальних громад.
Відповідно до статей 80-82 Цивільного кодексу України (далі - ЦК
України) юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у
встановленому законом порядку.
Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на
юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих
документів відповідно до статті 87 ЦК України. Юридична особа приватного
права може створюватися та діяти в порядку, визначеному законом.
Відповідно до статті 83 ЦК України юридичні особи можуть
створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених
законом.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом
Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права
встановлюються Конституцією України та законом.
На юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах
поширюються положення ЦК України, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (далі - Закон) територіальна громада - жителі, об'єднані постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання
жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.
Територіальна громада є невід’ємною складовою системи місцевого
самоврядування наряду з сільською, селищною, міською радою, сільським,
селищним, міським головою, виконавчими органами сільської, селищної,
міської ради. Територіальна громада села, селища, міста є первинним
суб'єктом та основним носієм функцій і повноважень місцевого
самоврядування. Громадяни України реалізують своє право на участь у
місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних
громад (положення статей 3, 5, 6 Закону).
Відповідно до статті 16 Закону від імені та в інтересах територіальних
громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.
Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються
цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють
самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Водночас, відповідно до частини третьої статті 8 Закону порядок
проведення загальних зборів громадян (територіальних громад) за місцем
проживання визначається законом та статутом територіальної громади.
Статут територіальної громади згідно з частиною другою статті 19
Закону підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)
об'єднань громадян, інших громадських формувань.
Умови та порядок державної реєстрації статутів територіальних громад
сіл, селищ, міст визначено Положенням про державну реєстрацію статутів
територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 27.07.1998 № 1150 (зі змінами) (далі - Положення).
Зважаючи на вищевикладене. зазначаємо, що за територіальною
громадою на законодавчому рівні не закріплено статусу юридичної особи, а
відповідно і відсутні підстави для її державної реєстрації як юридичної особи,
у тому числі як юридичної особи публічного права.
Головне територіальне управління
юстиції у Луганській області

