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Шановний Олексію Валерійовичу!
О

Реформа децентралізації передбачає передачу повноважень, фінансів на 
їх реалізацію та відповідальності за їх виконання від центральної влади 
органам місцевого самоврядування.

Калинівською селищною радою Броварського району Київської області 
ще у 2015 році було ініційовано добровільне об’єднання територіальних 
громад сіл Квітневе, Перемога, Скибин, смт. Калинівка Калинівської селищної 
ради, села Рожівка Рожівської сільської ради, села Красилівка Красилівської 
сільської ради у Калинівську об’єднану територіальну громаду з центром у 
смт. Калинівка.

Створення Калинівської об’єднаної територіальної громади з центром у 
смт. Калинівка розпочалося з метою наближення влади до мешканців, а 
мешканців -  до влади, задля підвищення доступності та якості освітніх, 
медичних, культурних, адміністративних, комунальних і соціальних послуг, 
які отримують ті самі мешканці громад.

Шлях, який ми пройшли був досить складним і дуже довгим.
22 грудня 2019 року відбулися перші вибори до Калинівської 

об’єднаної територіальної громади, внаслідок яких було сформовано новий 
склад органу місцевого самоврядування.

Однак, вже досить тривалий час з моменту проведення виборів^ ми 
позбавлені можливості перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом у зв’язку з тим, що питання про визнання спроможною нашої 
громади - не розглядається. Громада не отримує ПДФО, бюджет ОТГ 
складається з суми бюджетів сіл, що об’єдналися, що у даному випадку 
унеможливлює взяття радою ОТГ повноважень із забезпечення належного 
рівня надання послуг, зокрема, у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 
соціального захисту за відсутності фінансового ресурсу. Разом з тим, рада 
ОТГ не має можливості сформувати свій виконавчий орган, який би 
професійно та фахово виконував нові функції.

'Ш нам стало відомо, 5 лютого 2020 року Уряд визнав спроможними ще 
38 об’єднаних територіальних громад, в яких перші вибори депутатів та голів



відбулись у 2019 році, однак знову таки Калинівську об’єднану територіальну 
громаду Броварського району Київської області залишено поза увагою, що в 
свою чергу породжує сумніви щодо визнання саме добровільності об’єднання 
територіальних громад.

З огляду на вищевикладене, просимо Вас посприяти та взяти 
на Ваш особистий контроль розгляд питання про визнання спроможною 
Калинівської об'єднаної територіальної громади Броварського району 
Київської області з адміністративним центром у смт Калинівка, чим 
підтримати не лише факт створення ОТГ відповідно до проекту 
Перспективного плану розвитку територій області, а і можливість її існування 
та подальшого розвитку.
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