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Голові Верховної Ради України п. Андрію ПАРУБІЮ
Народним депутатам України

Вельмишановний пане Голово! Вельмишановні народні депутати!
Асоціація об’єднаних територіальних громад звертається до Вас із проханням та вимогою щодо
якнайшвидшого ухвалення законів, які вкрай потрібні для успішного продовження процесу об’єднання
територіальних громад та для становлення громад, які вже об’єдналися.
Звертаємо Вашу увагу, що деякі із наведених нижче законопроектів вже були предметом двох наших
попередніх звернень (від 16 січня та від 16 лютого 2017 року), однак досі не ухвалені Верховною Радою.
Вважаємо неприпустимим подальше зволікання з їх ухваленням, оскільки це гальмує реформи та
дискредитує політику держави щодо підтримки нового місцевого самоврядування. Закликаємо:
 невідкладно ухвалити закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо
добровільного
приєднання
територіальних
громад)»
(законопроект
№ 4773).
Цей законопроект зареєстровано вже майже півтора року тому, однак досі не ухвалено. Тим часом, ціла
низка новоутворених громад не можуть перейти на прямі міжбюджетні відносини та скористатися
перевагами від свого об’єднання. Відтак, потреба в ухваленні цього закону є абсолютно нагальною


ухвалити закон «Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності"» (законопроект № 6403).
Можливість цілісно планувати увесь простір новоутвореної громади є першоосновою її сталого розвитку.
Відтак, зволікання з ухваленням законопроекту, спрямованого на врегулювання цього питання, виглядає
цілком нелогічним і таким, що суперечить змісту і цілям реформи.



подолати вето Президента України на закон «Про службу в органах місцевого самоврядування»
(законопроект № 2489)
Ухвалення цього закону дозволить суттєво посилити кадровий потенціал місцевого самоврядування, а це
є критично важливим чинником успіху новоутворених громад. Асоціація вважає за недоцільне поширювати
на виборних посадових осіб ОМС порядок вступу на службу за результатами конкурсу, погоджуючись із
позицією профільного Комітету з цього питання.



ухвалити закон «Про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж»
(законопроект № 6636.
Цей закон нарешті започаткує реформування територіального устрою на субрегіональному рівні.
Існування частини районів, де утворені ОТГ вже охоплюють всі або майже всі населені пункти, вже
втратило будь-який зміст, а районні ради та райдержадміністрації таких районів як правило гальмують
реформу, створюючи штучні перешкоди для новостворених громад.
Водночас, Асоціація закликає Верховну Раду і Кабінет Міністрів якнайскоріше визначитися із майбутніми
центрами реформованих районів (повітів) і оприлюднити їх перелік – це дозволить зняти побоювання
щодо того, що буде ліквідовано райони, які успішно реформувалися, на користь тих, які зволікають.

Асоціація об’єднаних територіальних громад, яка наразі об’єднує 95 ОТГ із 23 регіонів України, настійливо
просить Верховну Раду України прислухатися до голосу нового українського місцевого самоврядування, що
нині постає в новоутворених об’єднаних територіальних громадах. Ми абсолютно переконані, що успішне
реформування територіального устрою та ефективна підтримка державою процесу становлення
новостворених об’єднаних громад – основа успішного реформування України!
Звернення ухвалене рішенням Правління
Асоціації об’єднаних територіальних громад (Київ, 27 серпня 2017 року)
З повагою
Голова Асоціації об’єднаних територіальних громад,
Новоукраїнський міський голова
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