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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
(щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)»

Мета: активізація та упорядкування процесу формування спроможних територіальних громад.

1. Підстава розроблення проекту акта
Проект акта розроблено Міністерством розвитку громад та територій України на виконання доручення Прем’єр-міністра України О. Гончарука                      від 19.09.2019 № 31930/0/1-19.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
На підставі положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відбувається активний процес формування об’єднаних територіальних громад.
Разом з тим, практика реалізації цього Закону виявила ряд недоліків, що перешкоджають формуванню спроможних територіальних громад, які б забезпечували ефективність управління та якість надання послуг. Зокрема, обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців. 
Внаслідок ігнорування критеріїв формування спроможних територіальних громад, обласними радами схвалюються перспективні плани формування територій громад, якими передбачається можливість утворення об’єднаних територіальних громад, що нездатні надавати жителям якісні й доступні публічні та інші послуги.
Після сплину майже п’яти років реалізації положень Закону України                   «Про добровільне об’єднання територіальних громад» станом на вересень                    2019 року тільки 87,6% території України покрито перспективними планами формування територій громад областей, які в більшості випадків неповністю враховують Методику формування спроможних територіальних громад.                      При цьому, станом на 20 вересня 2019 року, внаслідок блокування цього процесу на місцевому рівні, відсутній перспективний план формування територій громад Закарпатської області, перспективними планами формування територій громад покрито менше 40% території Одеської області, Київської області – трохи більше 54%, Вінницької – 76%, Черкаської – майже 75%.
Крім того, поширені випадки створення об’єднаних територіальних громад, склад або адміністративні центри яких не відповідають Методиці формування спроможних територіальних громад та перспективному плану формування територій громад. Бюджети таких об’єднаних територіальних громад залишаються дотаційними, що значною мірою обмежує можливості відповідних органів місцевого самоврядування в повній мірі реалізовувати покладені на них повноваження.



3. Суть проекту акта
Проектом акта пропонується доповнити частину першу статті 4                     Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» новим пунктом, яким доповнити перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області,                    та викласти в новій редакції частину третю статті 11 Закону, якою встановити, що перспективні плани формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації.

4. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють такі акти: Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

4-1. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку
Проект акта не впливає на впровадження засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз впливу
Реалізація акта підвищить спроможність територіальних громад (прогноз впливу додається). 
Реалізація акта не матиме прямого впливу на:
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави (аналіз регуляторного впливу);
ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо);
громадське здоров’я (покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення тощо);
екологію та навколишнє природне середовище (збільшення чи зменшення обсягу використання відповідних природних ресурсів, рівня забруднення атмосферного повітря, води, земель, у тому числі утвореними відходами, підвищення чи зниження рівня небезпеки техногенного та природного характеру тощо);
інші сфери суспільних відносин.

6-1. Стратегічна екологічна оцінка
Проект акта не потребує здійснення стратегічної екологічної оцінки.



7. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.
Проект акта стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, в зв’язку з чим погоджено без зауважень Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад. Відповідно до § 39 Регламенту Кабінету Міністрів України проект акта погоджено за вмовчанням всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», «Українська асоціація районних та обласних рад». 
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні. 
Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

8. Громадське обговорення
Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів
Проект акта погоджено: Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Вінницькою, Волинською, Донецькою, Житомирською, Закарпатською, Запорізькою, Івано-Франківською, Кіровоградською, Миколаївською, Рівненською, Полтавською, Сумською, Тернопільською, Харківською, Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями – без зауважень; Дніпропетровською, Луганською, Чернігівською обласними державними адміністраціями – із зауваженнями, які не враховано.
Відповідно до § 39 Регламенту Кабінету Міністрів України проект акта погоджено за вмовчанням Київською, Львівською, Одеською, Херсонською обласними державними адміністраціями.

10. Правова експертиза
Висновок Міністерства юстиції України за результатами проведення правової експертизи від 23.09.2019 – проект акта погоджено без зауважень.

11. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект акта матиме однаковий вплив на представників обох статей.


12. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів 
Прийняття акта дозволить створити умови для формування повноцінного життєвого середовища та розвитку територіальних громад, забезпечить ефективне використання потенціалу територій.


Міністр розвитку громад
та територій України 									А. БАБАК

_____ ____________________ 2019 р.

