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Анотація

Монографія присвячена комплексному дослідженню ролі рішень органів
місцевого самоврядування в механізмі правового регулювання земельних
відносин.
У роботі розкрито питання щодо визначення правової природи рішень органів
місцевого самоврядування, які приймаються у сфері земельних відносин,
шляхом дослідження їх поняття, видів та місця у механізмі правового
регулювання земельних відносин.
Охарактеризовано найпоширеніші види рішень органів місцевого
самоврядування нормативного та індивідуально-правового характеру, які
приймаються у галузі земельних відносин.
За результатами дослідження положень чинного законодавства України та
законодавства зарубіжних країн, конкретних рішень органів місцевого
самоврядування у сфері регулювання земельних відносин, вітчизняної та
зарубіжної правової доктрини, а також судової практики України, пов’язаної з
вирішенням спорів щодо оскарження зазначених рішень, наведено окремі
пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, зокрема в частині
регулювання органами місцевого самоврядування земельних відносин на
місцевому рівні та визначення правових наслідків незаконних правових актів.
Висновки і рекомендації автора можуть бути використані у нормотворчій і
правозастосовній діяльності, при проведенні наукових досліджень питань
правового регулювання органами місцевого самоврядування земельних
відносин, у процесі вивчення загальної теорії права, земельного, цивільного
права.
Робота розрахована на науковців, юристів-практиків, працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, аспірантів, студентів
юридичних та інших навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться
проблемами земельного права України.
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