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Головам депутатських фракцій та груп  

у Верховній Раді України 

               

Шановний Андрію Володимировичу! 

Асоціація об’єднаних територіальних громад просить і закликає Вас і Верховну Раду України 

зважити на позицію Асоціації стосовно надання об’єднаним громадам права розпоряджатися 

земельними ресурсами. Ця позиція є фактично консолідованою позицією понад ста об’єднаних 

територіальних громад-членів Асоціації із всіх регіонів України. Це позиція нових громад, 

народжених реформою, громад, які взяли на себе нелегку роль першопрохідців, і які своїм 

власним прикладом показують, як завдяки реформам можна змінювати життя людей. 

22 вересня 2017 року Асоціація звернулася до Верховної Ради та профільних комітетів з листом 

на підтримку законопроекту 7118 – важливої законодавчої ініціативи щодо надання 

територіальним громадам права розпоряджатися земельними ресурсами в межах своєї 

території – та оприлюднила згадане звернення через сайт «Децентралізація влади» 

(http://decentralization.gov.ua/news/7051).  

Натомість, профільний комітет своїм рішенням від 17 жовтня 2017 року  рекомендував Верховній 

Раді відхилити законопроект 7118 та прийняти за основу альтернативний законопроект 7118-1 із 

подальшим поверненням його на доопрацювання. На наше переконання, перспективи ухвалення 

згаданого альтернативного законопроекту, який містить цілу низку додаткових і доволі 

дискусійних норм,  є значно нижчими, аніж законопроекту 7118, а відтак реальним стає ризик 

того, що громади ще не скоро отримають можливість розпоряджатися земельними ресурсами. 

До того ж, останнім часом почали лунати непоодинокі заклики до того, аби передати право 

розпоряджатися земельними ресурсами усім органам місцевого самоврядування, а не лише 

місцевому самоврядуванню об’єднаних територіальних громад. На наше переконання, таке 

рішення було б хибним. Ми вже маємо гіркий досвід децентралізації на всі органи місцевого 

самоврядування акцизу на паливо-мастильні матеріали – у результаті окремі населені пункти 

абсолютно незаслужено стали «багатими» і втратили будь-яку мотивацію до реформування. 

Не слід повторювати цю ж помилку із землею, бо масштаби негативних наслідків будуть значно 

більшими й серйозно завадять продовженню реформ! Нові можливості мають отримувати лише 

об’єднані територіальні громади, тобто ті громади, які взяли на себе нові повноваження і нову 

відповідальність. А для решти громад це має бути потужним стимулом до реформування. 

Дуже сподіваємося, що Верховна Рада України виявить послідовність у справі законодавчого 

забезпечення реформ й ухвалить законопроект 7118, який дасть значні додаткові можливості для 

розвитку новим реформованим громадам, а для усіх інших стане серйозним мотивом до 

реформування. Відтак, буде зроблено чи не найважливіший крок до загального успіху реформ. 
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