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Шановна Інно Сергіївно!

Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної
організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства
розвитку громад та територій України розглянув Ваш запит на публічну
інформацію від 10.01.2020 № 0002 та в межах компетенції повідомляє.

Мінрегіоном спільно із заінтересованими органами виконавчої влади
запроваджено щомісячний моніторинг результатів процесу децентралізації
влади та реформування місцевого самоврядування, який додається. Моніторинг,
зокрема, передбачає висвітлення інформації щодо створених об’єднаних
територіальних громад, кількості ОТГ, які очікують призначення ЦВК перших
виборів, щодо об’єднання громад у межах районів, рейтингу областей (слайди
№ 3-11) тощо.

Також повідомляємо, що у 2019 році в Київській області було створено 17
об’єднаних територіальних громад, з яких у 7 - відбулися перші вибори, 9 -
очікують рішення ЦВК про призначення перших виборів та 1 місто обласного
значення, до якого приєдналися територіальні громади.

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу
України бюджетами об’єднаних територіальних громад є бюджети об’єднаних
територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, а також бюджети об’єднаних територіальних
громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку,
встановленому законом.

Міністерством розвитку громад та територій України, на виконання
доручення Прем’єр-міністра України від 26.11.2019 № 40812/1/1-19 до листа
Київської обласної державної адміністрації від 15.11.2019 № 11-
12/6677/06/31.04.02-2019, розроблено проект розпорядження Кабінету МіністрівМІНРЕГІОН
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України «Про внесення змін до перспективного плану формування територій
громад Київської області» (далі – проект розпорядження), яким передбачено
включення Глевахівської, Ташанської, Циблівської та Томашівської об’єднаних
територіальних громад до перспективного плану.

Проект розпорядження, відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. № 950, погоджено із заінтересованими органами, отримано висновок
Мін’юсту за результатами проведення правової експертизи та готується для
внесений на розгляд Уряду.

Також інформуємо, що листи Міністерства розвитку громад та територій
України не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм та
не є офіційним тлумаченням положень законів, а мають виключно
інформаційно-довідковий характер і не можуть бути використані у будь-яких
спірних правовідносинах з іншими особами, як докази у розумінні
адміністративного, господарського, цивільного та кримінального судочинства.

Додатки: на 31 арк. у 1 прим.

З повагою

Генеральний директор Сергій ШАРШОВ

Шпильчин Ярослав
284-0-670

____________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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