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Борисш'льська мйська та районна ради висловлюють ш'дтримку Уряду
щодо формування Державнш" пош'тики у процесй формування спроможних
територйальних громад, що ор1'ентована на 1°нтереси житеш'в територйальних
громад 1' передбачае децентраш'заш'ю влади — передачу вйд оргаш'в виконавчоТ
влади органам мйсцевого самоврядування значноТ частини повноважень,
ресурсйв та вйдповйдальностй.

Затвердження ново1' територйальнш" основи для д1°яльност1 органйв влади
на р1`вн1 громад мае зд1°йснюватися з реальним забезпеченням
загальновизнаних европейських принциш'в органт'заш'йнш", правовш“ та
ф1`нансово1° самостййностй мйсцевого самоврядування, передбачених
Конституш'ею УкраТни, засад справедливого 1' неупередженого розподйлу
сусш'льного багатства М1°ж громадянами 1`територ1`альними громадами.

Просимо ш'дтримати утворення у Борисш'льському районй таких
фп'нансово-спроможних територйальних громад, як1 будуть здатнй самостййно
забезпечити належний р1°вень надання послуг у сфер] освйти, культури,
охорони здоров’я, соцп'ального захисту, житлово-комунального господарства
та 1°нше.

Такй громади матимуть економйчний, ф1°нансовий‚ земельний потенцйал
для подальшого розвитку та вир1`шення складних питань, якй надзвичайно
гостро стоять сьогоднй 1' е актуальними для мйста Борисполя та
Борисш'льського району:

продовження будйвництва очисних каналйзаш'йних споруд з подальшим
скидом очищених вод через територйю населених пунктйв до вйдповйдного
водного фонду;

буд1°вництва смйтгепереробного заводу;
пот'пшення транспортнш" та соцйальнш" 1'нфраструктури.
Вважаемо, що формування потужних та спроможних громад

Борисш'льського району та мл'ста Борисполя повинно вйдбуватися навколо
основного бюджетоутворюючого фактору — Державного ш'дприемства
«М1'жнародний аеропорт «Бориспйль», яке розташоване на землях
Борисш'льськш“ мх'ськш” та Г1`рсько1'‚ Мартуст'вськш”, Глибоцьк01"‚ Дударкйвськш"
сйльських рад. Важпиво не роз1'рвати, а об’еднати ш‘ населенй пункти, а
навколо них 1' 1'нщ1' села Борисш'льського району.



Просимо звернути увагу та вплинути на процес децентралп'зацй", який
проходить у Борисш'льському районй. Констатуемо, що формування
перспективного плану об’еднання громад проходить без урахування
пропозищ'й представникх'в мп'ста та району, розрахункп'в ф1'нансовол”
спроможностл' громад, що ставить ш'д загрозу подальший соцп'ально-
економйчний розвиток одного з пристоличних районйв КиТвськоп" областй.
Зазначаемо, що всй нашй звернення залишеш' без уваги, а засл'дання
вйдповп'дних комйсйй при КИ1°`вськ1°й обласнл'й державнйй адмп'нйстрацп"
проходять без нашоТ участл', при цьому враховуються 1'нтереси окремих
3а1'нтересованих осйб, якп' аж нйяк не вп'дображають позицй' громад району та
мйста.

Створення вйдповп'дно до запропонованого Кш°°вською обласною
державною адш'ш'стращ'ею перспективного плану п’яти громад Золочйвськш”,
Пристоличнш", Борисш'льськш“, ВоронькйвськоТ, Г1°рськ01°' поставить громади в
складнй умови 1`снування. У Гл'рськп'й та Пристоличнйй громадах матимемо
проф1'цит бюджету, який буде вилучатись як реверсна доташ'я до Державного
бюджету, а Золочйвська, Борисш'льська, Воронькйвська громади не матимуть
ф1`нансового розвитку.

Кр1°м того, зазначаемо, що активл'стами та окремими депутатами
сйльських рад зд1'йснюеться тиск на керл'вництво Кш'вськоТ обласнш"
державнш" адмйнх'страцй щодо утворення малочисельних об’сднаних
територх'альних громад (5-7 тис. населения) на ба31` бюджетоутворюючого
ш'дприемства ДП МА «Борисш'ль», що призведе не лише до дисбалансу
економйчного розвитку територй', а й поставить пйд сумнйв створення
ефективнш” системи влади на всйх рп'внях, вирц'шення кадрових питань, а
значить — створення безпечного та комфортного середовища для житгя
людини в громадах, надання 1"й як1`сних та доступних сусш'льних послуг.

У зв’язку з тим, що Ких"вською обласною державною адмйнйстращ'ею
активно проводиться робота щодо розробки перспективного плану
формування територйй громад КИ1"всько1' област1`, який охоплюе 100/°о
територй’, та буде направлятися на розгляд та затвердження Кабйнету
М1°н1стр1°в Укра1"ни проект змйн до нього, враховуючи методику формування
спроможних територйальних громад, просимо Вас ш'дтримати та врахувати
при затвердженнй перспективного плану формування територйй громад
КИ1"вськ01"област1° наше звернення.

Враховуючи вищезазначене, просимо сприяти органйзацп" зустр1'Ч1'
представникп'в мйста, району та КИ1'°всько1' обласнш“ державнох“ адмйнйстрацп" з
метою розгляду пропозицйй.

Лише сш'льними зусиллями майбутньш” об’еднанш" територп'альнш"
громади та за сприяння Уряду можна реалйзувати проект нацйональноТ
безпеки та соцйально—економйчного розвитку Борисш'льського реп'ону, що
мае важливе державне значення.

З повагою,
Мл'ський голова А.С. Федорчук

З поваго,
Голова районноп"идти В.М. Байчас


