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Службова записка

Юридичним управлінням виконавчого апарату Київської обласної ради 
розглянуто лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 11.12.2018 р. № 
7/34.3/14381-18 (вх. КОР № 07-03/Р-2646 від 20.12.2018 року) щодо 
об’єднання територіальних громад (приєднання до м, Березані).

За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Відповідно до п. п. 14.10.8, 14.10.18, пункту 14.10 розділу 14 Положення 

про постійні комісії Київської обласної ради VII скликання, затвердженого 
рішенням Київської обласної ради від 17.11.2015 № 014-01-VII зі змінами, 
комісія з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації та 
адміністративно-територіального устрою проводить вивчення, попередній 
розгляд, готує висновки та/або рекомендації з наступних питань, які належать 
до повноважень Ради, а саме, прийняття рішень з питань децентралізації, 
адміністративно-територіального устрою (зміна категорії населеного пункту, 
найменування і перейменування населених пунктів Київської області) в межах 
і в порядку, визначених законом та інших питань місцевого самоврядування, 
децентралізації та адміністративно-територіального устрою, які відносяться до 
компетенції Ради законодавством України та відповідають профілю Комісії.

Враховуючи вищевикладене, просимо передати лист Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України на розгляд постійної комісії Київської обласної ради з питань 
розвитку місцевого самоврядування, децентралізації та адміністративно- 
територіального устрою.

Додаток: на 5 аркушах.

Заступник керуючого справами - 
начальник юридичного управління 
виконавчого апарату ради О.М. Колодій
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Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від
03.12.2018 ЖЮ-4254 щодо розгляду колективного звернення жителів села 
Жуківка Київської області, Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України повідомляє наступне.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України.

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
регулюючи відносини, що виникають в процесі добровільного об'єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до 
об’єднаних територіальних громад та грунтуючись на принципах 
конституційності, законності, добровільності, економічної ефективності, 
державної підтримки, відповідальності, прозорості, відкритості, чітко 
визначає умови та порядок добровільного об'єднання територіальних громад 
та встановлює повноваження для кожного учасника процесу формування 
спроможної територіальної громади.

Згідно із частиною другою статті 71 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» органи виконавчої влади, їх посадові особи не
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мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування; а також вирішувати питання, . віднесені 
Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання 
делегованих їм радами " повноважень, та в інших випадках, передбачених 
.законом.

В розвиток зазначеного відмітимо, що виключно до повноважень 
органів місцевого самоврядування базового рівня належать питання 
добровільного об'єднання територіальних громад, визначення кола його 
учасників, визначення адміністративного центру майбутньої громади та інші 
питання процесу добровільного об’єднання, як ініціативної діяльності 
територіальних громад щодо удосконалення питань здійснення місцевого 
самоврядування із максимальним залученням членів територіальних громад 
та інших зацікавлених сторін.

В свою чергу, обласна державна адміністрація наділена 
повноваженнями здійснити аналіз відповідності проектуй рішення щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад положенням Конституції та 
законів України, та звернутись до Центральної виборчої комісії для 
призначення перших місцевих виборів депутатів сільської, селищної, міської; 
ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому 
законом порядку (стаття 7 Закону).

Роль Мінрегіону в процесі добровільного об’єднання територіальних , 
громад полягає в організаційній підтримці та інформаційно-просвітницькому 
супроводі' процесу добровільного об’єднання територіальних громад та його 
фінансовій підтримці шляхом надання об’єднаній територіальній громаді 
коштів у вигляді субвенції на формування відповідної інфраструктури згідно 
з планом соці ально- екон ом і ч н о го розвитку такої територіальної громади.

Отже, кожен із учасників процесу формування спроможної об’єднаної 
територіальної громади мас діяти відповідально і лише в межах, визначених 
для них Законом,

■■■ Окрім того, Методика формування спроможних територіальних громад 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214) визначила 
обласну державну адміністрацію головним розробником перспективного 
плану формування територій громад області, а обласну раду основним 
учасником та представником, спільних інтересів територіальних громад сіл. 
селищ, міст області в процесі формування спроможних громад'області.- Варто 
відмітити, що перспективний план формування територій громад не є фактом 
об’єднання громад, а лише баченням ефективного територіального устрою на 
базовому рівні в межах відповідної області та не призводить до 
автШатнчноро утворення об’єднаноїтериторіальної громади, " ■

З наведеного слідує," що перспективний план жодним чином це 
: перешкоджає територіальним громадам об’єднуватися у обраному форматі, 
але об’єднання відповідно до перспективного плану гарантуватиме надання 
об’єднаній територіальній громаді відповідної державної фінансової
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підтримки та дозволить вийти на прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом/

Враховуючи зазначене, просимо розглянути колективне звернення по

Додаток: на 4 арк. у 2 прим, 

державного секретаря
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