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СПІЛЬНА ПОЗИЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ АСОЦІАЦІЙ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО 

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ТА 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ЧЕРГОВИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 
Протягом листопада 2015 року до всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування 

надходять численні звернення з низки питань, пов’язаних із прийняттям на службу в органи 
місцевого самоврядування осіб, що займають виборні посади. 

Зважаючи, що ці питання є досить типовими та виникають у зв’язку із неоднозначним 
розумінням окремими територіальними підрозділами органів виконавчої влади правових засад 
функціонування системи місцевого самоврядування в Україні, 

Асоціація міст України, 
Українська асоціація районних та обласних рад, 
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад 
вважають за доцільне висловити свою спільну позицію щодо наступних проблемних питань, які 

масово виникають у органах місцевого самоврядування після оголошення результатів чергових 
місцевих виборів: 

1. Якщо особа, яка обіймала виборну посаду у органі місцевого самоврядування 
попереднього скликання, знову обрана на цю ж посаду під час місцевих виборів (або на 
першій сесії ради нового скликання), як оформити трудові відносини з цією особою? Чи 
потрібно робити у трудову книжку працівника запис про звільнення? 

Ні, запис про звільнення у описаній ситуації робити не потрібно. 
Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження 

сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, 
селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. 
Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії 
відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо 
рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім 
випадків дострокового припинення його повноважень. 

Отже, якщо особа обрана на посаду сільського, селищного, міського голови повторно, з моменту 
оголошення головою ТВК рішення про обрання цієї особи, його попередні представницькі повноваження 
як голови припиняються, і одразу (з цього ж моменту) починаються нові представницькі повноваження 
як голови. Тобто зміниться лише строк повноважень голови, а його трудові відносини перериватися не 
будуть. 

У розумінні трудового законодавства з сільським, селищним, міським головою укладається строковий 
трудовий договір, який закінчується чи продовжується з настанням певної події – оголошення результатів 
голосування на першому пленарному засіданні ради. Таким чином, у даному випадку строковий трудовий 
договір з цією особою не припиняється, а змінюється. Він продовжується в силу закону на новий період. 

Більше того, зробити запис про звільнення і прийняття на посаду одним днем неможливо, адже запис 
про звільнення робиться у один день, а запис про прийняття на посаду – у день, наступний за днем 
звільнення. 

У зв’язку із цим в органах місцевого самоврядування абсолютно правильно склалася усталена практика, 
коли у разі обрання (переобрання на новий строк) на посаду сільського, селищного, міського голови однієї 
і тієї самої особи запис про припинення повноважень та звільнення з посади до її трудової книжки не 
вноситься, а лише робиться запис про обрання на новий строк повноважень. Датою запису буде дата 
пленарного засідання ради, на якому було оголошено про обрання такої особи сільським, селищним, 
міським головою.  

Підставою для внесення цього запису буде дата та номер рішення відповідної територіальної виборчої 
комісії про обрання голови. 

Аналогічною буде ситуація, якщо: 
голову (заступника голови) районної (районної у місті, обласної) ради, секретаря сільської, селищної, 

міської ради переоберуть на першому ж пленарному засіданні ради нового скликання; 
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дата початку перезатвердження на посади заступників сільського, селищного, міського голови, 
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради співпадає з 
датою формуванням нового персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної чи 
міської ради. 
2. Яким чином можна виконати вимоги ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України 
(далі – КЗпП) щодо повідомлення Державної фіскальної служби про укладення 
трудового договору з працівником, якого обрано на виборну посаду у орган місцевого 
самоврядування? 
Перш за все привертаємо увагу до того факту, що відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія 
законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених вказаним Законом. 
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», визначаючи порядок вступу на 
службу в органи місцевого самоврядування, не передбачає обов’язку подібного повідомлення 
Державної фіскальної служби. Тому правомірність застосування відповідної вимоги до органів 
місцевого самоврядування є сумнівною. Разом з тим до уточнення правових норм і для уникнення 
зайвих ускладнень рекомендуємо здійснювати відповідні повідомлення Державної фіскальної служби 
з урахуванням нижче наведених особливостей. 
За загальним правилом, передбаченим ч. 3 ст. 24 КЗпП, працівник не може бути допущений до 
роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань 
забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Процедура здійснення цього повідомлення визначена постановою КМУ від 17.06.15 р. № 413 «Про 
порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття 
працівника на роботу», та передбачає, що повідомлення до територіальних органів Державної 
фіскальної служби надсилається за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування до початку роботи працівника за укладеним 
трудовим договором. 
Однак у випадку з посадовими особами місцевого самоврядування, які перебувають на виборних 
посадах, загальний припис трудового законодавства не можна виконати. 
Спеціальним законом, який відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого 
самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, є Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 
Зазначений вище спеціальний закон визначає особливу процедуру оформлення трудових відносин з 
особами, які обираються на посади на місцевих виборах чи обираються, затверджуються на посади за 
рішенням відповідних рад. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження 
сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, 
селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. 
Повноваження голови (заступника голови) районної (районної у місті, обласної) ради, секретаря 
сільської, селищної, міської ради починаються з моменту обрання його на сесії ради шляхом таємного 
голосування (ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»), заступника сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради – з моменту затвердження його на посаду 
рішенням ради (ч. 1 ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). 

Саме зазначені рішення є підставою для початку трудових відносин із відповідними особами 
(якщо вони обираються на посаду вперше). До моменту набрання чинності зазначеними рішеннями, 
ніхто не може робити висновки, що особа буде обіймати відповідну посаду, так само, як і не може 
передбачити, у який день буде прийняте відповідне рішення. 

Таким чином, зважаючи на специфіку організації діяльності органів місцевого самоврядування та 
особливості проходження служби посадовими особами місцевого самоврядування на виборних 
посадах, виконати припис ч. 3 ст. 24 КЗпП неможливо, адже немає події, яка б давала правові підстави 
на здійснення повідомлення фіскальних органів про укладення трудового договору до початку 
прийняття відповідних рішень місцевих рад. А за спеціальним законом прийняття відповідних рішень, 
автоматично тягне початок трудових відносин з цими працівниками, а також початок їхніх визначених 
законом повноважень. 
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Відповідно, повідомлення має бути направлене до територіального підрозділу фіскальної служби у 
день прийняття рішення, за яким перелічені особи приймаються на посади. 

Водночас, слід зазначити, що для повного врегулювання проблеми до чинного законодавства мають 
бути внесені зміни, які заповнюють прогалину. 

Важливим є те, що відповідальність за неповідомлення Державної фіскальної служби врегульовано 
ст. 265 КЗпП. Таку відповідальність несе відповідний орган місцевого самоврядування, а не сільський, 
селищний, міський голова, голова районної, обласної ради. Для такого порушення санкцію встановлено 
абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП, яка передбачає за порушення інших вимог трудового законодавства, крім 
передбачених абзацами другим-четвертим частини другої вказаної статті, у вигляді штрафу у 
розмірі мінімальної заробітної плати. Відповідно до ч. 4 ст. 265 КЗпП вказаний штраф може бути 
накладено лише центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 
нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

3. Чи може особа, яка вперше обрана на виборну посаду у органі місцевого 
самоврядування, приступити до виконання своїх обов’язків до завершення щодо неї 
спеціальної перевірки? 

Так, перелічені особи набирають усіх передбачених законом повноважень та приступають до 
виконання своїх обов’язків одразу після оголошення результатів виборів (обрання, призначення, 
затвердження) на пленарному засіданні відповідної ради, незалежно від проведення спеціальної 
перевірки. 

Для даної категорії посад передбачений особливий порядок набрання повноважень, який визначено 
профільним Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Окремі особливості 
проходження служби в органах місцевого самоврядування врегульовані Законом України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування». Сьогодні це єдині нормативно-правові акти, які визначають 
систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового 
статусу і порядку проходження служби посадових осіб місцевого самоврядування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посади 
сільського, селищного, міського голови, голови та заступників голови районної, обласної ради, голови 
постійної комісії з питань бюджету обласних рад належать до категорії виборних посад. 

Згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження 
сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, 
селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. 

Згідно з ч. 1 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної, 
обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного 
голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради. 

Згідно з ч. 2 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступник голови 
районної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною радою в 
межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування. 

Таким чином спеціальним законодавством, яке регламентує правовий статус та порядок 
призначення на посади перелічених осіб встановлено, що особи призначаються на посади та набирають 
своїх повноважень у повному обсязі з дня: 

-          оголошення про це на пленарному засіданні ради (для сільських, селищних та міських голів); 
-          або обрання (затвердження) на посаду на пленарному засіданні відповідної ради(для голів та 

заступників голів районних, районних у місті та обласних рад, заступників сільського, селищного, 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради). 
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Також звертаємо вашу увагу на те, що суб’єктний склад осіб, щодо яких проводиться спеціальна 
перевірка, визначений у ч. 1 ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції», де зазначено, що така 
перевірка здійснюється стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 
відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним 
ризиком. 

Водночас у п. 1 ч. 2 ст. 56 зазначеного Закону вказано, що спеціальна перевірка не проводиться щодо 
кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів. Таким чином проведення спеціальної 
перевірки щодо зазначених категорій осіб взагалі не передбачено взагалі. 

Щодо інших посадових осіб місцевого самоврядування, чиї посади є виборними. 
Останнім абзацом ч. 1 ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що у разі якщо 

призначення, обрання чи затвердження на посади здійснюється місцевою радою, спеціальна перевірка 
проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначених, 
обраних чи затверджених на відповідні посади осіб. Останній абзац ч. 2 ст. 57 Закону України «Про 
запобігання корупції» передбачає, що зазначені особи подають документи для проведення спеціальної 
перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження. Таким чином сам 
антикорупційний Закон чітко вказує на те, що по відношенню до виборних посад (за винятком сільських, 
селищних, міських голів)  спеціальна перевірка проводиться вже після набрання ними своїх повноважень 
як посадових осіб місцевого самоврядування. 

Відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 58 Закону України «Про запобігання корупції» повноваження вказаних 
посадових осіб достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а відповідна особа 
звільняється з відповідної посади без прийняття рішення відповідної ради у випадку, якщо вона не 
пройшла спеціальну перевірку або не надала у встановлений Законом строк згоди на проведення 
спеціальної перевірки. 

Закон не ставить початок здійснення та обсяг повноважень виборної посадової особи органу 
місцевого самоврядування у залежність від проведення спеціальної перевірки. Але від результатів 
спеціальної перевірки може залежати їх дострокове припинення. 

4. Щодо необхідності проходження спеціальної перевірки заступниками голів районних 
рад, заступниками міських голів, секретарів відповідних рад. 

Перелічені особи переважно віднесені до четвертої або п’ятої категорії посад в органах місцевого 
самоврядування.  

Чинний на разі Закон передбачає обов’язковість проведення спеціальної перевірки лише для посадових 
осіб місцевого самоврядування першої-третьої категорії посад. Тобто для голів, заступників (перших 
заступників) голів обласних рад, голів районних (районних у містах) рад, перших заступників та 
заступників міських голів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; 
секретарів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, спеціальна перевірка є 
обов’язковою, оскільки вони обіймають посади першої-третьої категорії. 

У решті випадків посадові особи місцевого самоврядування мали би проходити спеціальну перевірку 
лише якщо б їхні посади були віднесені до посад, які передбачають зайняття відповідального або 
особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. 

Перелік таких посад мав бути затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції. 
Однак станом на сьогодні такий документ не прийнятий відповідно, немає законодавчих підстав 
проходити таку спеціальну перевірку особам, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування 
від четвертої категорії та нижче. 

Водночас, слід констатувати, що на практиці трапляються непоодинокі випадки, коли вказані особи 
проходять спеціальну перевірку добровільно, за власним бажанням. 

  
Участь у підготовці спільної позиції Всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування приймали експерти Ресурсного центру. 
Крім цього, нагадуємо, що на Форумі Ресурсного центру продовжується надання консультацій 

з питань застосування антикорупційного законодавства. Поставити Ваші запитання можливо 
за посиланням. 

 

http://rozvytok.in.ua/forum/zapobigannya-koruptsiji-v-organakh-mistsevogo-samovryaduvannya
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8 ПРИЧИН ОНОВИТИ КОНСТИТУЦІЮ ЗАРАДИ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації.  
Інфографіка розроблена на основі прийнятого Верховною Радою у першому читанні Проекту 

Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://rozvytok.in.ua/images/news/8zmin.png
http://www.minregion.gov.ua/news/8-prichin-onoviti-konstituciyu-zaradi-decentralizaciyi-infografika-560261/
http://www.minregion.gov.ua/news/8-prichin-onoviti-konstituciyu-zaradi-decentralizaciyi-infografika-560261/
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ЯКЩО КРАЇНА ВЗЯЛА КУРС НА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ, 
ТО ІНШОГО ШЛЯХУ, КРІМ ПЕРЕВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ 

ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ У СТАТУС ПРЕФЕКТУР, 
НЕМАЄ, - В’ЯЧЕСЛАВ НЕГОДА 

Сьогодні на районному та регіональному рівні 
немає дієвого місцевого самоврядування, яке б мало 
виконавчі органи і самостійно виконувало свої 
самоврядні повноваження. Місцеві державні 
адміністрації зараз, крім функцій виконавчої влади, 
здійснюють більшу частину повноважень, делегованих 
їм обласними і районними радами. Час довів, що це 
дуже неефективно. Тому, якщо Україна взяла курс на 
децентралізацію влади, іншого шляху, крім 
формування виконавчих органів обласних і районних 
рад, з одночасним переведенням місцевих держадміністрацій у статус префектур, немає. 

Про це сказав, Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства В’ячеслав Негода, презентуючи на парламентському комітеті з 
питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 
концептуальні засади законодавчого забезпечення правового статусу префектів (в розвиток змін 
до Конституції України щодо децентралізації влади (№2217а). 

«Хтось застерігає, що префекти стануть на заваді розвитку органів місцевого самоврядування, 
стримуватимуть їхню діяльність. Інші ж говорять, що переведення місцевих держадміністрацій у 
статус префектур, які здійснюватимуть лише контрольно-наглядові функції, суттєво послабить 
систему центральної виконавчої влади. Запропонована нами модель збалансовує інтереси органів 
місцевого самоврядування, бо їм надається автономія у прийнятті рішень через власні виконавчі 
органі, і держави, яка у вигляді префектів, матиме дієвий механізм для збереження унітарності 
держави, забезпечення територіальної цілісності і незалежності України, її суверенітету, захисту 
права і свободи громадян», - сказав В’ячеслав Негода. 

Основними повноваженнями префекта, згідно з запропонованим Мінрегіоном 
законопроектом, є нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого 
самоврядування, координація діяльності територіальних органів ЦОВВ, нагляд за додержанням 
ними Конституції і законів України; забезпечення виконання державних програм. 

Перший заступник Міністра нагадав, що, згідно з проектом закону, який зараз розробляє 
Мінрегіон, префект є державним службовцем категорії А, має спеціальний вишкіл і є 
позапартійним. Префект представляє як Президента, так і Кабінет Міністрів України, є 
відповідальним перед головою держави, підзвітний та підконтрольний Уряду, призначається та 
звільняється з посади Президентом за поданням Кабміну. 

«Дуже важливо те, що призначення та звільнення префекта з посади не пов'язується зі 
вступом на пост Президента України, припиненням виконання ним повноважень, а також 
формуванням нового складу Уряду, складенням ним своїх повноважень або його відставки», - 
підкреслив В’ячеслав Негода. 

Як раніше зазначав В’ячеслав Негода, префект буде державним службовцем і ця посада не 
належатиме до політичних. 

Робоча версія законопроекту «Про префектів» є ТУТ. 
 

13.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерсмтва регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt-bude-derzhavnim-sluzhbovcem-i-cya-posada-ne-nalezhatime-do-politichnih---vyacheslav-negoda-160464/
http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt-bude-derzhavnim-sluzhbovcem-i-cya-posada-ne-nalezhatime-do-politichnih---vyacheslav-negoda-160464/
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4851/Prefectu.pdf
http://www.minregion.gov.ua/news/yakscho-krayina-vzyala-kurs-na-decentralizaciyu-to-inshogo-shlyahu-krim-perevedennya-miscevih-derzhadministraciy-u-status-prefek-604876/
http://www.minregion.gov.ua/news/yakscho-krayina-vzyala-kurs-na-decentralizaciyu-to-inshogo-shlyahu-krim-perevedennya-miscevih-derzhadministraciy-u-status-prefek-604876/
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – ЦЕ РЕФОРМА ВСІЄЇ КРАЇНИ – 
ГЕННАДІЙ ЗУБКО 

Реформа децентралізації – головна реформа України. Це амбітний проект розміром з 
країну, який ще не було реалізовано в жодній країні Європи. Про це сказав Віце-прем’єр-
міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України Геннадій Зубко під час міжнародної конференції: «Реформи: долаючи «стару» 
Україну», організованої за ініціативи Міжнародного фонду «Відродження» у співпраці із 
Національною Радою Реформ. 

«Ця реформа зачіпає практично всі галузі: освіта, охорона здоров’я, соціальна політика, 
державне управління, органи місцевого самоврядування, розвиток міської інфраструктури, 
заходи з енергоефективності. Все це вкладається в поняття регіональний розвиток, зміна якості 
життя українців», - наголосив Геннадій Зубко. Урядовець зазначив, що 25 років тому в Україні 
було прийнято перший закон щодо органів місцевого самоврядування. «Скажу відверто: був 
період, коли органи місцевого самоврядування були дуже сильні, але згодом відбувся відкат у 
бік централізації влади», - зазначив він. 

Однак, за словами Віце-прем’єр-міністра, за останній період, завдяки політичній волі та 
громадянському суспільству, вдалося провести необхідні зміни. І зараз Україна долає шлях від 
централізації до передачі повноважень на місця. 

Геннадій Зубко подякував громадянському суспільству за те, що воно генерує ідеї, якою 
повинна бути Україна й які реформи та зміни має впроваджувати уряд. 

«Ми не зможемо провести реформи в Україні, не провівши реформу влади. Це дуже 
амбітне завдання  і, мабуть, найважча робота, яку потрібно зробити.  Президент України Петро 
Порошенко ініціював передачу повноважень від центру на місця. Сьогодні ми почули від 
голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана його бачення необхідності провести 
реформу Верховної Ради України. Кабінет Міністрів також потребує реформування. Нам 
потрібно ухвалити закони про державну службу, про службу в органах місцевого 
самоврядування. Старі процедури, старий регламент не працюють в реформованій країні», - 
підкреслив він. 

За його словами, не менш важливим напрямком є комунікації. «Зараз комунікація з 
людьми в регіонах не є достатньою. Ми маємо донести до них переваги перспектив змін в 
країні та в їхньому житті. Кожен повинен зрозуміти, що саме зміниться в його житті та житті 
його родини, в місті, де вони проживають», - сказав він. 

Як підкреслив Геннадій Зубко, 159 об’єднаних територіальних громад на місцевих 
виборах отримали своїх голів та органи місцевого самоврядування. З нового року вони мають 
отримати прямі бюджетні стосунки із центральним бюджетом. 

«Наше завдання зробити так, щоб це стало тим пілотним проектом, який дозволить 
відчути, що якість життя змінюється не через 10-15 років, а вже зараз», - підкреслив він. 

Геннадій Зубко подякував фонду «Відродження», який включився в роботу і допоміг у 
підготовці і розробці цих законів своїми експертними та технічними консультаціями. Він 
зазначив, що завдяки співпраці і консультаціям з фондом вдалося зробити Державний фонд 
регіонального розвитку (ДФРР) повністю відкритим. 

«Рішення з визначення інвестиційних проектів, які фінансуються з цього фонду, 
ухвалювалися на місцях. Створено он-лайн платформу ДФРР(http://dfrr.minregion.gov.ua), і 
кожен громадянин може побачити, які проекти реалізуються, скільки коштів на них витратять і 
коли вони будуть завершені», - повідомив він. 

Так стає зрозумілою робота уряду і місцевого самоврядування, а також їх участь у роботі 
громадянського суспільства, підсумував урядовець. 

Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України 
 

13.11.2015 
За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 
 

http://dfrr.minregion.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/news/decentralizaciya--ce-reforma-vsieyi-krayini--gennadiy-zubko-528845/
http://www.minregion.gov.ua/news/decentralizaciya--ce-reforma-vsieyi-krayini--gennadiy-zubko-528845/
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – ГОЛОВНИЙ 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПРОЕКТ УКРАЇНИ – 

ГЕННАДІЙ ЗУБКО 
Головним антикорупційним проектом 

країни є децентралізація. І сьогодні 
Мінрегіон працює у трьох основних 
напрямках боротьби з корупцією. Це 
переформатування Державного фонду 
регіонального розвитку і децентралізація у 
сферах будівництва та земельних відносин. 
Про це заявив Віце-прем'єр-міністр – 
Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України Геннадій Зубко під 
час виступу на Міжнародній 
антикорупційній конференції 
«Запобігаємо. Боремося. Діємо». 

«З корупцією треба боротися попроектно, знищуючи її галузь за галуззю, сфера за 
сферою. Інакше це не реальна боротьба, а просто декларації», - зазначив він. 

Геннадій Зубко зазначив, що Мінрегіон системно опікується питанням запобігання 
корупційним ризикам. Цей шлях почався з ухвалення у цьому році Закону «Про засади 
державної регіональної політики», яким визначено систему органів, що беруть участь у 
реалізації державної регіональної політики, стратегічних і планових документів та фінансових 
інструментів. 

«Цей Закон та подальші підзаконні акти Уряду розроблялися з урахуванням кращого 
європейського досвіду стосовно фінансування програм та проектів регіонального розвитку. І 
цей досвід фактично втілено в розроблених процедурах підготовки, оцінки та відбору 
проектів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР)», - сказав Віце-прем'єр-міністр. 

За словами урядовця, ці процедури максимально прозорі та відкриті – регіональна комісія 
відбирає проекти на основі конкурсу, процедура відбору транслюється в он-лайн режимі. 
«Весь процес відбувається без втручання центральної влади, на місцях самостійно 
визначають напрямки і проекти, які потрібно фінансувати», - наголосив він. 

Геннадій Зубко також зазначив, що вся інформація ДФРР про проекти, їх проходження, 
відбір, фінансування та терміни реалізації розміщені на відкритій он-лайн платформі 
(http://dfrr.minregion.gov.ua), де кожен може дізнатись повну інформацію про роботу фонду. 

Він додав, що питання регіонального розвитку пов’язане із реалізацією інвестиційних 
проектів, спрямованих на досягнення цілей Державної та регіональних стратегій розвитку. 
Такі проекти можуть фінансуватися із Державного фонду регіонального розвитку. Сьогодні 
вже реалізується 785 проектів, на них виділено 2,9 млрд. грн. 

Разом з європейськими партнерами на сайті Мінрегіону було створено першу в Україні 
on-line платформу, де розміщена вся інформація про регіональні проекти, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР. Для подальшої мінімізації корупційних ризиків 
Мінрегіон надасть можливість всім конкурсантам розміщувати свої пропозиції, додав 
Геннадій Зубко. На сайті вестиметься моніторинг та оцінка ефективності використання 
бюджетних коштів виконавцями таких проектів. 

Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України 

За матеріалами Веб-сайта Міністерсмтва регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

http://dfrr.minregion.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/news/decentralizaciya--golovniy-antikorupciyniy-proekt-ukrayini--gennadiy-zubko-228173/
http://www.minregion.gov.ua/news/decentralizaciya--golovniy-antikorupciyniy-proekt-ukrayini--gennadiy-zubko-228173/
http://www.minregion.gov.ua/news/decentralizaciya--golovniy-antikorupciyniy-proekt-ukrayini--gennadiy-zubko-228173/
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ПРЕФЕКТ. ХТО ВІН ДЛЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ? 

 
Інфографіка створена на основі 

розробленого Мінрегіоном України 
Проекту Закону «Про префектів», робоча 
версія якого (станом на 16 листопада) 
є ТУТ. 

Як повідомлялося, 
перший заступник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
В’ячеслав Негода, зазначав, що префект 
буде державним службовцем і ця посада не 
належатиме до політичних.  

Він також підкреслював, якщо країна 
взяла курс на децентралізацію, то іншого шляху, крім переведення місцевих держадміністрацій 
у статус префектур, немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2015 

Джерело: http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt--hto-vin-dlya-miscevogo-samovryaduvannya-

infografika-278889/ 

http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/5026/ProektZUproPrefectiv.pdf
http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt-bude-derzhavnim-sluzhbovcem-i-cya-posada-ne-nalezhatime-do-politichnih---vyacheslav-negoda-160464/
http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt-bude-derzhavnim-sluzhbovcem-i-cya-posada-ne-nalezhatime-do-politichnih---vyacheslav-negoda-160464/
http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt-bude-derzhavnim-sluzhbovcem-i-cya-posada-ne-nalezhatime-do-politichnih---vyacheslav-negoda-160464/
http://www.minregion.gov.ua/news/yakscho-krayina-vzyala-kurs-na-decentralizaciyu-to-inshogo-shlyahu-krim-perevedennya-miscevih-derzhadministraciy-u-status-prefek-604876/
http://www.minregion.gov.ua/news/yakscho-krayina-vzyala-kurs-na-decentralizaciyu-to-inshogo-shlyahu-krim-perevedennya-miscevih-derzhadministraciy-u-status-prefek-604876/
http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt--hto-vin-dlya-miscevogo-samovryaduvannya-infografika-278889/
http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt--hto-vin-dlya-miscevogo-samovryaduvannya-infografika-278889/
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ПЕРША В УКРАЇНІ ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА ПРОЙШЛА 
ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 

 
Жовтнева сільська територіальна громада (об’єднана), що на Дніпропетровщині, першою 

серед об’єднаних громад в Україні зареєструвала статут територіальної громади. 
Свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади Жовтневої сільської 
територіальної громади (об’єднаної) видане Софіївським районним управлінням юстиції в 
Дніпропетровській області під № 1. Варто зазначити, що державній реєстрації передувало 
відповідне рішення Жовтневої сільської ради. 

«Ми перші в Україні зареєструвалися як територіальна громада об’єднана, - коментує 
голова Жовтневої сільської територіальної громади Артур Шевцов. – Ми сподіваємося, що 
станемо прикладом для інших об’єднаних громад, оскільки зволікати не можна. З огляду на 
великий об’єм технічних завдань, які треба виконати у стислі терміни, необхідно всім нам 
рухатися дуже швидко. В іншому випадку, не зможемо досягти поставленої мети – а це 
надання якісних послуг населенню, що проживає на території об’єднаної громади», - 
зазначив Артур Шевцов. 

Він висловив подяку Офісу реформ у Дніпропетровській області та його керівнику Олені 
Тертишній за підтримку та методологічну допомогу, без чого, каже, об’єднаним громадам 
було б важко швидко забезпечувати всі необхідні рішення для завершення процедури 
об’єднання територіальної громади. 

Голова Жовтневої сільської територіальної громади (об’єднаної) також повідомив, що вже 
підготовлено проект Програми соціально-економічного розвитку громади на період до 2018 
року. Крім того, йде підготовка до формування бюджету на 2016 рік об’єднаної громади. 
«Маємо зустріти 2016 рік готовими втілювати всі поставлені завдання перед об’єднаною 
громадою», - підкреслив Артур Шевцов. 

Мінрегіон вітає Жовтневу сільську об’єднану територіальну громаду з реєстрацією, що 
відкриває перед новообраним головою, депутатами правовий простір для їх діяльності. 

 
11.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Децентралізація влади 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/755
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СОЦІОЛОГІЯ: УКРАЇНЦІ ПІДТРИМУЮТЬ РЕФОРМУ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Українці знають про впровадження реформи децентралізації в країні і підтримують її. Про 
це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Децентралізація та 
реформа місцевого самоврядування», результати якого сьогодні у Кабміні презентував Віце-
прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Геннадій Зубко. 

Опитування показало, що більшість населення України (59%) вважають потрібною реформу 
місцевого самоврядування та децентралізацію. 42% українців очікують покращення ситуації в 
Україні після проведення реформи. 

«Народ України чітко засвідчив свій вибір на користь європейського демократичного шляху 
розвитку і децентралізації влади. Наше завдання забезпечити право громадян на 
самоврядування і на демократію участі в цьому процесі», - зазначив Геннадій Зубко. 

Дослідження показало, що більше половини населення України, а саме 53%, вважають, що 
вносити зміни до Конституції потрібно. Вони підтримують основні новації, передбачені 
змінами в основний закон. Крім того, 43% опитаних вважають, що реформа децентралізації 
допоможе розв’язати військовий конфлікт на Сході країни. 

«Децентралізація – головна реформа української влади. ЄС сьогодні очікує успішних 
проектів. Україна може бути таким успішним проектом», - підкреслив Геннадій Зубко. 

Посол, Представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм 
співробітництва в Україні, Голова Офісу Ради Європи в Україні Владімір Рістовскі зазначив, 
що підтримка громадянами України процесу децентралізації є найголовнішою. 

«Важливо, щоб простих громадян чули на постійній основі, їх побажання в цьому процесі 
враховувалися, щоб вони ставали частиною цього процесу, щоб рекомендації громадян 
враховувалися і ставали частиною законодавства», - підкреслив він. 

Владімір Рістовскі додав, що соціологічне дослідження показало основні очікування 
громадян України. Серед них: зниження корупції, покращення якості послуг на регіональному і 
місцевому рівні, сприяння розв’язанню конфлікту на Сході країни і покращення добробуту. 

Соціологічне дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на 
замовлення Програми Ради Європи у співпраці та координації з експертами Ради Європи, 
фахівцями з питань місцевого самоврядування та Мінрегіоном України у вересні-жовтні 2015 
року. 

Нагадаємо, що приблизно 800 українських громад – 6% від їх загальної кількості – 
об’єднались у 159 нових спроможних територіальних громад, і вже 25 жовтня 2015 року в них 
відбулися перші вибори.   

Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України 
 

25.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерсмтва регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 
 
 

 

http://www.minregion.gov.ua/news/sociologiya--ukrayinci-pidtrimuyut-reformu-decentralizaciyi--934136/
http://www.minregion.gov.ua/news/sociologiya--ukrayinci-pidtrimuyut-reformu-decentralizaciyi--934136/
http://www.minregion.gov.ua/news/sociologiya--ukrayinci-pidtrimuyut-reformu-decentralizaciyi--934136/
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«МАЄМО КОНСОЛІДУВАТИ ЗУСИЛЛЯ УСІХ 
ПРИХИЛЬНИКІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ», - 

В’ЯЧЕСЛАВ НЕГОДА ПІД ЧАС ПІДПИСАННЯ 
МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ 

МІНРЕГІОНОМ, DESPRO І УАРОР 
 
3 листопада Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України, Українська асоціація районних та 
обласних рад та Швейцарсько-український 
проект «Підтримка децентралізації в 
Україні» DESPRO підписали меморандум 
про співпрацю у окремих напрямках 
діяльності центрального офісу реформ. 

З боку Мінрегіону меморандум 
підписав Перший заступник Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України В’ячеслав Негода. «Це один з тих 
документів, які дозволяють скоординувати діяльність усіх прихильників децентралізації в 
Україні, поєднати зусилля для реалізації реформи місцевого самоврядування, сформувати 
спроможні територіальні громади в Україні, і врешті досягти міжнародних стандартів надання 
послуг населенню», - сказав він за результатами підписання. 

За словами Першого заступника Міністра, регіональним офісам реформ, які вже довели свою 
ефективність у підтримці процесу формування спроможних громад, зараз, після місцевих виборів 
і напередодні конституційних змін, дуже необхідна координація, методична, комунікаційна та 
експертна підтримка.  

«Саме цю підтримку і надаватимуть регіональним офісам і органам місцевого 
самоврядування експерти центрального офісу реформ. В першу чергу вона буде спрямована на 
допомогу об’єднаним громадам, в яких пройшли перші вибори і вже готуються перші сесії 
місцевих рад. Там відбуваються серйозні трансформації у створенні структур, формуванні 
бюджетів, вирішується безліч юридичних питань. Тому важливо скоординувати роботу, в тому 
числі законотворчу, пов’язану з підтримкою об’єднаних громад, на рівні центрального офісу 
реформ», - зазначив В’ячеслав Негода.   

Меморандум з боку DESPRO підписала Оксана Гарнець, керівник Швейцарсько-українського 
проекту «Підтримка децентралізації в Україні», з боку Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» - Юрій Андрійчук, голова 
Секретаріату УАРОР.  

03.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерсмтва регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

http://www.minregion.gov.ua/news/maemo-konsoliduvati-zusillya-usih-prihilnikiv-decentralizaciyi-v-ukrayini---vyacheslav-negoda-pid-chas-pidpisannya-memorandumu-p-277132/
http://www.minregion.gov.ua/news/maemo-konsoliduvati-zusillya-usih-prihilnikiv-decentralizaciyi-v-ukrayini---vyacheslav-negoda-pid-chas-pidpisannya-memorandumu-p-277132/
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МИ ВЗЯЛИ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
МАЙБУТНЄ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД І МАЄМО 

ЗРОБИТИ ЇХ УСПІШНИМИ, - В’ЯЧЕСЛАВ НЕГОДА 
ПРЕДСТАВНИКАМ ОФІСІВ РЕФОРМ 

«За останні декілька місяців регіональні офіси реформ провели величезну роботу, 
допомагаючи об’єднатися громадам, які повірили в реформу. Підтримуючи громади на цьому 
шляху, ми з вами взяли на себе відповідальність за їхнє майбутнє. І тепер маємо докласти 
максимум зусиль, щоб зробити об’єднані територіальні громади успішними, - сказав Перший 
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства В’ячеслав Негода під час семінару-тренінгу для регіональних офісів реформ, що 
проходить в Києві 12-13 листопада 2015 року. 

«В коробці передач децентралізації немає 
заднього ходу. Їдемо тільки вперед. А на якій 
швидкості рухатиметься реформа, як 
розвиватимуться громади, багато в чому залежить 
від наших з вами спільних зусиль», - звернувся 
В’ячеслав Негода до керівників та експертів 24-х 
регіональних офісів реформ. 

Перший заступник Міністра зазначив,  - ніхто не 
повинен мати підстав сказати, що 159 громад, в 
яких вже пройшли перші вибори і відбуваються 
перші сесії місцевих рад, об’єдналися даремно, а 
їхні мешканці нічого від цього не отримали. 

«Зараз цим громадам непросто, бо вони роблять перші невпевнені кроки. І ви маєте пильно 
стежити за цими кроками і бути готовими у будь-який момент скерувати їх у правильному 
напрямку, надати необхідну підтримку. І Уряд, і міжнародні донорські організації їм також 
допомагатимуть. З 1 січня наступного року максимальна кількість об’єднаних громад має 
перейти на прямі міжбюджетні відносини з центральним бюджетом, мати в наступному році 
ресурси та інфраструктуру для надання гідного рівня послуг населенню», - сказав В’ячеслав 
Негода. 

Під час семінару-тренінгу протягом двох днів представники регіональних офісів реформ 
разом з урядовими і неурядовими експертами шукатимуть відповіді на найактуальніші питання, 
що стоять сьогодні на порядку денному реформування місцевого самоврядування, і 
напрацьовуватимуть спільний алгоритм подальших дій. 

Довідка 
Регіональні офіси реформ створені та діють на виконання Меморандумів між 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України та Асоціацією міст України 

- в рамках Проекту USAID ДІАЛОГ про узгодження мети діяльності щодо підтримки 
процесу об’єднання територіальних громад; 

- в рамках спільного проекту з Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних влад 
«Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», що 
фінансується МЗС Норвегії, про узгодження мети діяльності щодо забезпечення належної 
якості публічних послуг в об’єднаних територіальних громадах; 

- та Радою Європи в рамках Програми РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в 
Україні» про об'єднання зусиль для реалізації реформи місцевого самоврядування та 
децентралізації влади, формування спроможних громад. 

13.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

http://www.minregion.gov.ua/news/mi-vzyali-na-sebe-vidpovidalnist-za-maybutne-obednanih-gromad-i-maemo-zrobiti-yih-uspishnimi---vyacheslav-negoda-predstavnikam-o-868395/
http://www.minregion.gov.ua/news/mi-vzyali-na-sebe-vidpovidalnist-za-maybutne-obednanih-gromad-i-maemo-zrobiti-yih-uspishnimi---vyacheslav-negoda-predstavnikam-o-868395/
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УКРАЇНА І ПРООН СТВОРЯТЬ НОВІ РОБОЧІ 
МІСЦЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ - ГЕННАДІЙ ЗУБКО 

 

Програма розвитку ООН (ПРООН) 
допоможе Україні створити нові робочі 
місця для вимушених переселенців і 
продовжувати підтримувати роботу з 
соціально-економічного відновлення 
Донбасу. Про це йшлося під час зустрічі 
Віце-прем'єр-міністра – Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України Геннадія Зубка з помічником 
Генерального секретаря Організації 
Об’єднаних Націй, заступником 
адміністратора, директором відділу 
кризового реагування ПРООН  Ізумі 

Накаміцу. 
«Ми зацікавлені у продовженні співпраці з Україною та готові надавати підтримку 

різним програмам, спрямованим на допомогу людям, які постраждали від конфлікту на 
Донбасі», - сказала Ізумі Накаміцу. 

Геннадій Зубко підкреслив, що Україна потребує міжнародної експертної допомоги зі 
створення та впровадження програм зайнятості переселенців, які вимушені були виїхати з 
тимчасово окупованих територій на сході. Цим  людям повинні допомагати відповідні 
консультаційні центри по всіх областях. 

«Допомога міжнародної спільноти має велике значення для України, особливо 
враховуючи складність проведення переговорного процесу в Мінську. Україна неухильно 
дотримується виконання мінських домовленостей», - наголосив він. 

Геннадій Зубко зазначив, що Україна також потребує допомоги у наданні експертних 
консультацій щодо роботи з переселенцями, які змушені були виїхати з тимчасово 
окупованих територій. «Ці люди фактично повинні будувати своє життя з нуля. Їм потрібно 
дати можливості працевлаштуватись, знайти житло та налагодити свій побут на новому місці, 
- сказав він. - Ми дуже зацікавлені у отриманні експертної та консультаційної допомоги та 
підтримці програм забезпечення зайнятості населення, можливості отримання нових навичок 
та професій для людей, які переїхали в інші регіони України зі Сходу». 

За його словами, на сьогоднішній день у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій 
областях проживає найбільша кількість переселенців. «У цих та інших областях мають бути 
створені консультаційні центри з надання допомоги у питаннях забезпечення зайнятості, а 
також створення нових робочих місць», - сказав урядовець. 

За словами Віце-прем'єр-міністра України, створення багатостороннього трастового 
фонду за участі міжнародних донорів також сприятиме вирішенню проблеми зайнятості 
переселенців: «Кошти фонду можна буде направляти не тільки на вирішення гуманітарних 
проблем, відновлення зруйнованої інфраструктури регіону, але й на створення 
«мотиваційного пакету» для переселенців, які змогли знайти роботу або започаткувати 
власний бізнес. Таких людей можна було б підтримати, надаючи їм певну допомогу на 
ремонт, відновлення або будівництво житла», - сказав Геннадій Зубко. 

Прес-служба Віце-прем'єр-міністра 
18.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-i-proon-stvoryat-novi-robochi-miscya-dlya-pereselenciv---gennadiy-zubko-209337/
http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-i-proon-stvoryat-novi-robochi-miscya-dlya-pereselenciv---gennadiy-zubko-209337/
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ МАЄ БУТИ 
МАКСИМАЛЬНО ЗАДІЯНЕ У ПРОЕКТАХ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, - В’ЯЧЕСЛАВ НЕГОДА 
 

Сьогодні місцевому самоврядуванню 
бракує досвіду для розробки та реалізації 
сучасних проектів регіонального розвитку, 
на які держава готова виділяти гроші. 

Про це сказав, Перший заступник 
Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства В’ячеслав Негода під час 
дискусії: «Реформи: долаючи «стару» 
Україну», що відбулася за ініціативи 
Міжнародного фонду «Відродження» у 
співпраці із Національною Радою Реформ. 

«На жаль, в Україні місцеве самоврядування майже ніколи не працювало з проектами, 
які можна було б віднести до проектів регіонального розвитку. І сьогодні, коли держава 
готова виділяти гроші на регіональний розвиток, створила відповідний фонд, на місцях не 
можуть запропонувати якісні проекти, бо не мають необхідного досвіду і розуміння», - сказав 
В’ячеслав Негода. 

Він також зазначив, що у вирішенні цього питання Уряд розраховує на сприяння 
працюючих в Україні міжнародних донорських організацій, які можуть надати допомогу 
місцевому самоврядуванню в розробці сучасних проектів регіонального розвитку за кращими 
європейськими стандартами. 

«Місцеве самоврядування має активніше долучатися до таких проектів, щоб наступного 
року кошти Державного фонду регіонального розвитку були використані максимально 
ефективно – були спрямовані не на латання дір, а на сталий розвиток громад, і, як наслідок, 
на поліпшення якості надання послуг людям», - підкреслив В’ячеслав Негода 

Він також нагадав, що цього року для прозорого відбору проектів, які претендують на 
виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку, була створена і вже працює 
сучасна відкрита платформа dfrr.minregion.gov.ua, на якій розміщено нормативно-правову 
базу, перелік інвестиційних програм і проектів в розрізі регіонів з визначенням їх статусу та 
описом. 

Як повідомлялося, органи місцевого самоврядування мають активізувати роботу із 
розробки та подання інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані у 2016 році за 
кошти з Державного фонду регіонального розвитку. 

 
13.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

http://www.minregion.gov.ua/organi-miscevogo-samovryaduvannya-mayut-aktivizuvati-robotu-nad-investiciynimi-proektami-yaki-mozhut-buti-realizovani-u-2016-roc-932101/
http://www.minregion.gov.ua/news/misceve-samovryaduvannya-mae-buti-maksimalno-zadiyane-u-proektah-regionalnogo-rozvitku---vyacheslav-negoda-975734/
http://www.minregion.gov.ua/news/misceve-samovryaduvannya-mae-buti-maksimalno-zadiyane-u-proektah-regionalnogo-rozvitku---vyacheslav-negoda-975734/
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МІНРЕГІОН НАГАДУЄ ПРО МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У 2016 РОЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА РАХУНОК 

КОШТІВ ДФРР 
Органи місцевого самоврядування мають активніше долучатися до розробки інвестиційних 

проектів у сфері енергоефективності та енергозбереження, які можуть бути реалізовані у 2016 
році за кошти Державного фонду регіонального розвитку. 

Про це сказала начальник Управління впровадження та моніторингу  пріоритетних проектів 
будівництва Надія Бондарчук під час круглого столу «Залучення фінансування для реалізації 
проектів у сфері енергоефективності». 

«Для здійснення прозорого відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, 
Мінрегіоном розроблена Оn-line платформа ДФРР (http://dfrr.minregion.gov.ua/). На цій платформі 
розміщено: нормативно-правову базу, перелік інвестиційних програм і проектів в розрізі регіонів 
з визначенням їх статусу та описом»,- зазначила Надія Бондарчук. 

Вона також нагадала, що фінансування проектів здійснюється за умови відповідності 
пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку 
регіонів та планам заходів з їх реалізації.  Інвестиційні проекти, які сприяють співробітництву 
територіальних громад повинні мати договір внесений у реєстр.   Підтримка  добровільно 
об’єднаних територіальних громад відбувається за умови  внесення їх до державного реєстру як 
юридичні особи публічного права. 

«Всі інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку мають відповідати визначеним 
законодавством напрямам спрямування коштів Державного фонду регіонального розвитку»,- 
додала Надія Бондарчук. 

Довідка 
Нормативно-правова база Державного фонду регіонального розвитку: 
• Стаття 24-1 "Державний фонд регіонального розвитку" Бюджетного кодексу України ; 
• Закон України "Про засади державної регіональної політики "; 
• Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року; 
• Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195 "Питання 

використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку "; 
• Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 "Деякі питання 

державного фонду регіонального розвитку "; 
• Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства  від 24 квітня 2015 року № 80 "Питання підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку". 

23.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерсмтва регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

http://dfrr.minregion.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-nagadue-pro-mozhlivist-realizaciyi-u-2016-roci-investiciynih-proektiv-za-rahunok-koshtiv-dfrr-559065/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-nagadue-pro-mozhlivist-realizaciyi-u-2016-roci-investiciynih-proektiv-za-rahunok-koshtiv-dfrr-559065/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-nagadue-pro-mozhlivist-realizaciyi-u-2016-roci-investiciynih-proektiv-za-rahunok-koshtiv-dfrr-559065/


 

 17 

МІНРЕГІОН ЗАПРОШУЄ ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ЗІ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Проект «Реформа управління на сході України», що виконується німецькою федеральною 
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (діяльність 
якого здійснюється за дорученням Федерального міністерства економічного 
співробітництва та розвитку Німеччини) спільно з Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України запрошує об'єднані 
територіальні громади взяти участь у конкурсному відборі для створення Центрів надання 
адміністративних послуг. 

На конкурсних засадах буде відібрано 10 об’єднаних територіальних громад, які отримають 
технічну допомогу на створення Центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП), а 
саме:  

ремонт приміщень для ЦНАП 

матеріально-технічне забезпечення 
ЦНАП 

програмне забезпечення для ЦНАП 

консультації з питань впорядкування 
організаційних документів ЦНАП 

навчання персоналу ЦНАП 

Обсяг технічної допомоги буде 
визначено окремо в кожній об’єднаній 
територіальній громаді. 

Деталі конкурсу за посиланнями: 

Загальна інформація 

Умови конкурсу 

 Форма_заявки_.docx 

19.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/press/Decentralization/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/press/Decentralization/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/news-attachments/8426/_.docx
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-zaproshue-obednani-gromadi-vzyati-uchast-u-konkursi-zi-stvorennya-centriv-nadannya-administrativnih-poslug-51845/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-zaproshue-obednani-gromadi-vzyati-uchast-u-konkursi-zi-stvorennya-centriv-nadannya-administrativnih-poslug-51845/
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МІНРЕГІОН ЗАПРОШУЄ ДОЛУЧИТИСЬ ДО 
КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України нагадує центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській 
міській державним адміністраціям про можливість подати Мінрегіону для конкурсного 
відбору у лютому 2016 року проекти регіонального розвитку, розроблені відповідно до 
завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. 

Нагадаємо, Постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 затверджено 
План заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року. 

У зв′язку з цим, Мінрегіон вважає за доцільне ініціаторам розпочати розробку проектних 
ідей для подальшої реалізації проектів, що відповідатимуть завданням згаданої Стратегії, 
зокрема за такими напрямами: 

інноваційна економіка та інвестиції; 
сільський розвиток; 
розвиток людського потенціалу; 
розвиток туризму; 
загальноукраїнська солідарність. 
При цьому, реалізація програм і проектів регіонального розвитку має сприяти 

підвищенню конкурентоспроможності та єдності регіонів, у тому числі створенню 
додаткових постійних робочих місць, збільшенню частки інноваційної продукції у загальному 
обсязі промислової продукції регіону, підвищенню продуктивності праці та виробництва, 
енергоефективності та ресурсоефективності, підвищенню якості послуг та стандартів життя 
населення. 

Порядок проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку буде 
розроблено та подано на розгляд Уряду  у січні 2016 року. 

Пропозиції подавайте за формою, що додається, на електронні 
адреси: MelnykTO@minregion.gov.ua, ProkopenkoHP@minregion.gov.ua 

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самоврядування було підтримано пропозицію Мінрегіону 
щодо необхідності передбачення у державному бюджеті окремої субвенції місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад згідно з планом 
соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.  Про це повідомив Перший 
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода. 

 
Скористайтесь шансом для реалізації найкращих проектів регіонального розвитку! 

09.11.2015 

За матеріалами  Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

mailto:MelnykTO@minregion.gov.ua
mailto:ProkopenkoHP@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-zaproshue-doluchitis--do-konkursu-proektiv-regionalnogo-rozvitku-225071/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-zaproshue-doluchitis--do-konkursu-proektiv-regionalnogo-rozvitku-225071/
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ВЕРХОВНА РАДА ПРОДОВЖИЛА МОРАТОРІЙ НА 
ПРОДАЖ ЗЕМЛІ НА РІК 

Верховна Рада продовжила заборону на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 
2017 року, проголосувавши за відповідний законопроект № 3404. 

Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель» є продовження на один рік строку дії мораторію на продаж чи 
іншим способом відчуження земель сільськогосподарського призначення, що дозволить з 
часом врегулювати за цей час на законодавчому рівні процедуру обігу земель 
сільськогосподарського призначення та розробити необхідні нормативно-правові акти. 

Довідково 
Українська асоціація районних та обласних рад 9 жовтня 2015 року ухвалила  рішення 

Правління до Верховної Ради України з проханням продовжити дію мораторію  щодо: 
купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та 

комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; 
купівлі-продажу або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового 

призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та 
юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних 
ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення 
особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у 
спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та 
вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового 
призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам — учасникам 
угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. 

 

ПАРЛАМЕНТ ВВІВ ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ У 
МІСЦЕВИХ РАДАХ 

Депутати забезпечили введення прозорого голосування у місцевих радах та 
громадського контролю за голосуванням кожного депутата. Відповідний проект Закону 
України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (щодо поіменних голосувань)» Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому. За це 
проголосували 236 народних депутатів. 

Ухвалення цього законопроекту дозволить підвищити персональну відповідальність 
депутатів і покращить якість роботи місцевого самоврядування. Рішення місцевих рад 
ухвалюватимуться відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, для яких чинним 
законом передбачається таємне голосування (наприклад, питання обрання на посади в раді, 
висловлення недовіри). 

Результати поіменного голосування підлягатимуть обов’язковому оприлюдненню та 
наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Усі 
результати поіменних голосувань розміщуватимуться у той же день на офіційному сайті ради 
і зберігатимуться там протягом необмеженого строку. 

26.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

 

http://static.rada.gov.ua/host/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=3404&skl=9
http://uaror.org.ua/?page_id=10967
http://uaror.org.ua/?page_id=10967
http://www.minregion.gov.ua/news/parlament-vviv-poimenne-golosuvannya-u-miscevih-radah-939156/
http://www.minregion.gov.ua/news/parlament-vviv-poimenne-golosuvannya-u-miscevih-radah-939156/
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ПАРЛАМЕНТ ПРИЙНЯВ ЗАКОНОПРОЕКТ, ЯКИЙ 
ДОЗВОЛИТЬ ОБ’ЄДНАНИМ ГРОМАДАМ СФОРМУВАТИ 

ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКОНАННЯ СВОЇХ БЮДЖЕТІВ 
Зміни до Бюджетного кодексу забезпечать належне формування та виконання бюджетів 

об’єднаних територіальних громад. Це також не дасть можливості знизити якість бюджетного 
забезпечення в територіальних громадах, що не об’єднались. 

Проект Закону України № 3490 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад» 
підтримали в четвер 242 народних депутати. 

«З прийняттям цього закону органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних 
громад формуватимуть свої бюджети та забезпечать їх належне виконання. Громади своєчасно 
та в повному обсязі фінансуватимуть бюджетні установи та проводитимуть інші необхідні 
витрати», - підкреслив Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. 

Законопроектом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу, якими: 
врегульовуються процедури складання проектів бюджетів об’єднаних територіальних 

громад та визначаються механізми контролю за дотриманням бюджетного законодавства в 
частині міжбюджетних відносин в органах місцевого самоврядування новоутворених громад; 

встановлюються особливості формування надходжень та здійснення витрат бюджетів 
об’єднаних територіальних громад в разі несвоєчасного набрання чинності законом про 
Державний бюджет України, а також у разі несвоєчасного прийняття рішення про відповідний 
місцевий бюджет; 

унормовуються питання фінансового забезпечення тих територіальних громад, що не 
об’єдналися, але знаходяться на території району, де частина територіальних громад 
об’єдналась. 

Як відомо, 25 жовтня 2015 року відповідно до Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» відбулися перші вибори в 159 об’єднаних територіальних 
громадах. Виходячи з цього розпочався процес формування нових органів місцевого 
самоврядування в цих об’єднаних територіальних громадах. 

Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України 
 

26.11.2015 
 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
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УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ І ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ – 
ГЕННАДІЙ ЗУБКО 

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив порядок розроблення Державної 
стратегії регіонального  розвитку України і Плану заходів з її реалізації, а також вимоги до 
проведення моніторингу та оцінки результативності. Відповідний проект Постанови 
розроблено Мінрегіоном відповідно до ЗУ «Про засади державної регіональної політики», 
розповів Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України Геннадій Зубко. 

«Ухвалена постанова дозволяє розробляти довгострокові плани щодо розвитку регіонів. 
Сьогодні ми можемо намітити для себе пріоритетні задачі на найближчі сім років, а у 
подальшому – контролювати їх виконання, вимагаючи конкретних звітів. Причому звітність 
буде цілком відкритою. Кожен громадянин зможе ознайомитися з ходом виконання актуальних 
задач у його регіоні», - відзначив Геннадій Зубко. 

План заходів з реалізації Стратегії розробляється двічі: строком на три роки та наступні 
чотири роки періоду її дії. Моніторинг проводиться щопівроку, а оцінка результативності на 
підставі даних моніторингу - щороку. Результати оприлюднюються на веб-сайті Мінрегіону та 
подаються Кабінетові Міністрів України. 

Стратегія визначає пріоритети державної регіональної політики, стратегічне бачення і 
мету регіонального розвитку на сім років та основні завдання, що забезпечать досягнення 
стратегічних цілей. Ухвалена постанова визначає порядок і строки розроблення Стратегії та 
Плану заходів, проведення їх моніторингу та оцінки результативності; їх типову структуру; 
порядок, форму та строки звітування відповідальних за виконання за результатами проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів. 

 
11.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерсмтва регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 
 

http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-rozroblennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-ukrayini-i-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi---180094/
http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-rozroblennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-ukrayini-i-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi---180094/
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УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, 
ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ 
СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив порядок розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 
заходів. 

Проект постанови розроблено Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про засади 
державної регіональної політики». 

Постанова визначає удосконалений механізм розроблення регіональних стратегій і планів 
заходів; процедуру та строки проведення моніторингу і оцінки результативності їх реалізації; 
типову структуру проектів регіональних стратегій і планів заходів; порядок звітування за 
результатами проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних 
стратегій і планів заходів. 

Згідно з постановою, регіональні стратегії розробляються на період дії Державної стратегії 
регіонального розвитку України та повинні відповідати її положенням, а також ураховувати 
стратегії розвитку адміністративно-територіальних одиниць відповідного регіону. 

План заходів розробляється двічі: строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії 
регіональної стратегії. 

Моніторинг проводиться щокварталу, а оцінка результативності, на підставі даних 
моніторингу - щороку. 

Результати моніторингу та оцінки результативності регіональних стратегій і планів 
заходів подаються на розгляд і затвердження відповідних місцевих рад та оприлюднюються 
на веб-сайтах місцевих держадміністрацій. 

Мінрегіоном буде забезпечено методологічний супровід процесу планування 
регіонального розвитку на місцевому рівні, зокрема  шляхом розроблення відповідного акту 
Міністерства , який  визначить алгоритм формування стратегічних цілей та пріоритетів 
розвитку регіонів, процедуру відбору проектних ідей для проектів регіонального розвитку, а 
також порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації завдань, 
передбачених відповідними планами заходів. 

 
11.11.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерсмтва регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-rozroblennya-provedennya-monitoringu-ta-ocinki-rezultativnosti-realizaciyi-regionalnih-strategiy-rozvit-684529/
http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-rozroblennya-provedennya-monitoringu-ta-ocinki-rezultativnosti-realizaciyi-regionalnih-strategiy-rozvit-684529/
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ПІДСУМКИ УЗГОДЖУВАЛЬНОЇ НАРАДИ З 
ОПРАЦЮВАННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ ЩОДО 
РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

19 листопада в Мінрегіоні відбулась узгоджувальна нарада під головуванням першого 
заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В'ячеслава Негоди 
щодо законопроектів з питань реформування земельних відносин.  

Під час наради відбулось обговорення наступних проектів Законів: 
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо делегування 

повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності 
і посилення державного контролю за використанням та охороною земель"; 

- "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання 
земельних ділянок, які перебувають постійному користуванні"; 

- "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які 
перебувають у постійному користування та спільно використовуються"; 

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
земельних відносин"; 

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації земельних 
торгів"; 

- "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". 
Щодо законопроектів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

активізації земельних торгів» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями 
державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною 
земель» за підсумками обговорення прийнято рішення ці документи доопрацювати. 

Позиція УАРОР щодо проекту Закону  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження 
землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною 
земель» викладена у рішенні Правління УАРОР. 

  

 

http://uaror.org.ua/?page_id=10967
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ПАРЛАМЕНТ ЗРОБИВ ПЕРШИЙ КРОК ДО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ 

ГРОМАД 
 

Верховна Рада України зробила 
перший крок до врегулювання питань 
державної реєстрації об’єднаних громад. 
26 листопада депутати у першому 
читанні 246 голосами ухвалили проект 
Закону України №3106 «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
особливостей державної реєстрації 
органів місцевого самоврядування як 
юридичних осіб». 

«Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських 

формувань», який вже прийнятий парламентом, та цей законопроект України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого 
самоврядування як юридичних осіб» практично розв’язують всі питання для того, щоб 
новостворені об’єднані територіальні громади могли працювати» - підкреслив Віце-прем'єр-
міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Геннадій Зубко. 

Віце-прем’єр-міністр України також повідомив, що буде звертатись до парламенту про 
забезпечення у 2016 році державної фінансової підтримки цих громад. 

Геннадій Зубко нагадав, що законом «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» встановлюється державна підтримка таких громад. «Ми повинні підкріпити 
фінансово реформу децентралізації, яку підтримують  59% українців», - зазначив він. 

Мінрегіон України підтримує цей законопроект, адже його ухвалення дозволить 
врегулювати відносини, що виникають у зв’язку з держреєстрацією новоутвореного та 
утвореного у результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення органу місцевого 
самоврядування як юридичної особи. Він дозволить усунути недоліки правового регулювання 
питання правонаступництва об’єднаних територіальних громад, їх сільських, селищних, 
міських рад та виконавчих комітетів. Також документ узгодить із законодавством процедури 
реорганізації органів місцевого самоврядування в процесі добровільного об’єднання 
територіальних громад. 

Як раніше зазначав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, зараз необхідно 
перереєструвати 159 сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та, 
відповідно, 159 їх виконавчих комітетів. Також треба зареєструвати припинення діяльності 
приблизно 1200 місцевих рад. Для цього потрібна чітка процедура, яку і пропонує даний 
законопроект. 

Довідка 
Проект Закону України №3106 передбачає доповнення Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» новою статтею 24-2, а також 
внесення змін до статей 7, 8, 10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад». 

Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України 
26.11.201 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 

http://www.minregion.gov.ua/news/parlament-zrobiv-pershiy-krok-do-vregulyuvannya-derzhreestraciyi-obednanih-gromad-863978/
http://www.minregion.gov.ua/news/parlament-zrobiv-pershiy-krok-do-vregulyuvannya-derzhreestraciyi-obednanih-gromad-863978/
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ПІДСУМКИ ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО 
КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА, 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ від 11.10.2015 

На засіданні11 листопада 2015 року  Комітет розглянув та рекомендував Верховній Раді 
України прийняти за основу наступні законопроекти: 

про органи самоорганізації населення (№2466); 
про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання 

(№2467). 
Також члени Комітету заслухали напрацьовані робочою групою, що діє при Мінрегіоні, 

концептуальні засади законодавчого забезпечення правового статусу префектів та висловили 
намір провести круглий стіл для більш детального обговорення цього питання.  

Нагадаємо, 31 серпня Верховна Рада України попередньо схвалила проект Закону «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (№2217а), яким 
передбачено, що виконавчу владу в районах і областях, у містах Києві і Севастополі здійснюють 
префекти. 

З метою законодавчого розвитку змін до Конституції України при Мінрегіоні створено 
робочу групу щодо напрацювання проекту Закону про префектів. До розробки законопроекту 
були залучені експерти УАРОР.    

 

ПІДСУМКИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ 
ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ від 
25.11.2015 

25 листопада 2015 року відбулось засідання Комітету Верховної Ради України  з питань 
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянуто 
наступні законопроекти: 

Проект  Закону про внесення зміни до статті 58 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” щодо окремих питань здійснення керівництва виконавчими апаратами 
обласних та районних рад у Донецькій та Луганській областях (реєстр. №3381). Метою 
прийняття проекту закону є створення законодавчої основи для належного забезпечення 
діяльності виконавчих апаратів обласних, районних рад на окремих територіях Донецької та 
Луганської областей у разі відсутності голів відповідних рад та їх заступників або неможливості 
виконання ними своїх повноважень.  Проектом Закону  статтю 58 чинного Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» пропонується доповнити двома новими частинами, якими 
передбачити, що на територіях Донецької та Луганської областей, на яких сесії відповідних 
обласних та районних рад не скликаються і не проводяться, а повноваження цих рад виконують 
військово-цивільні адміністрації, утворені відповідно до Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», у разі відсутності голів обласних, районних рад, перших заступників голів 
обласних рад, заступників голів обласних, районних рад, а також у разі неможливості виконання 
зазначеними посадовими особами своїх обов'язків з інших причин, виконавчий апарат 
відповідної ради тимчасово очолює за посадою керуючий справами виконавчого апарату ради. 
При цьому, для забезпечення керівництва виконавчим апаратом обласної, районної ради 
керуючий справами виконавчого апарату ради наділяється повноваження голови відповідної 
ради, передбачені пунктами 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 частини шостої статті 55 цього Закону в 
частині, що стосується діяльності виконавчого апарату ради і припиняє здійснення зазначених 
повноважень у день обрання голови новообраної ради. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54539
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56902
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Нагадаємо, що зазначені питання були предметом розгляду на засіданні правління 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних 
та обласних рад», що відбулося 9 жовтня 2015 року і на якому висловлювалась глибока 
стурбованість з приводу обставин, що склалися або можуть скластися у діяльності 
виконавчих апаратів районних, обласних рад на територіях Донецької та Луганської 
областей. Члени правління Асоціації підтримали прагнення щодо необхідності 
врегулювання вищевказаного кола проблемних питань шляхом розробки, внесення та 
розгляду у Верховній Раді України проекту закону відповідного спрямування. 

 Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за 
основу. 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про порядок обчислення 
скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)” щодо поновлення 
єдиного порядку обчислення скликань (реєстр. №2294а). Законопроект спрямований на 
поновлення єдиного порядку обчислення скликань представницьких органів місцевого 
самоврядування (рад).  Комітет прийняв рішення рекомендував Верховній Раді прийняти 
законопроект за основу. 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про добровільне об'єднання 
територіальних громад” щодо забезпечення державної підтримки добровільного об'єднання 
територіальних громад (реєстр. №3390). Метою законопроекту є вдосконалення правового 
регулювання затвердження Перспективних планів формування спроможних громад, що 
надасть змогу усім спроможним громадам своєчасно отримати ефективне ресурсне 
забезпечення. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти 
законопроект за основу. 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про добровільне об'єднання 
територіальних громад” (в частині затвердження Перспективних планів формування 
спроможних громад) (реєстр. №3095).  Проект передбачає затвердження Перспективних 
планів Кабінетом Міністрів України за поданням обласних державних адміністрацій без їх 
схвалення обласними радами. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України його 
відхилити. 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг (реєстр. №2984, друге читання).  Законопроект пропонує надати 
органам місцевого самоврядування повноваження щодо реєстрації місця проживання та 
зняття з реєстрації місця проживання особи, ведення відповідного реєстру територіальної 
громади. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект в 
другому читанні та в цілому. 

 



 
  

НОВЕ НА ФОРУМІ 
 
 

http://rozvytok.in.ua/forum/zapobigannya-koruptsiji-v-organakh-mistsevogo-samovryaduvannya/98-zhyttia-pislia-vyboriv-yaki-zapytannia-turbuiut-u-zv-iazku-iz-obranniam-novykh-predstavnytskykh-orhaniv-ta-obranniam-pryznachenniam-novykh-posadovykh



