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ОНОВЛЕНА КОНСТИТУЦІЯ – ЦЕ ПЕРШИЙ ЗА БАГАТО 
РОКІВ ШАНС ЗМІЦНИТИ МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ, - В’ЯЧЕСЛАВ НЕГОДА 
 

  «Хто б що не говорив, і як би хто не 
оцінював проект закону щодо внесення 
змін до Конституції у частині 
децентралізації, маємо бути реалістами і 
визнати, що це перший за багато років 
шанс зробити зміни на користь місцевого 
самоврядування, а отже – і кожного 
мешканця громади», - зазначив Перший 
заступник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства В’ячеслав 
Негода під час засідання правління 
Всеукраїнської асоціації районних та 

обласних рад. 
«Нажаль, зараз є чимало противників цих змін. Вони, свідомо чи ні, підіграють інтересам 

наших зовнішніх супротивників, яким невигідно, щоб Україна була успішною. Тому для 
остаточного прийняття змін до Основного закону, які зроблять децентралізацію в Україні 
незворотною, надзвичайно важливою є підтримка і активна позиція обласних та районних рад. 
В результаті реформи ви отримаєте власні виконавчі органи, зможете зробити місцеве 
самоврядування на обласному і районному рівні дійсно дієвим, а не номінальним, як є зараз», - 
звернувся В’ячеслав Негода до присутніх. 

Він також додав: «Якщо на своїх сесіях ви підтримаєте необхідність конституційних змін, 
Міністерству і Уряду буде набагато легше зробити ті необхідні кроки, які залишилися для 
остаточного впровадження реформи». 

Перший заступник Міністра також наголосив, що однією з основних «страшилок» змін до 
Конституції у частині децентралізації є введення інституту префектів і процедура розпуску 
місцевих рад. 

«Мені видається очевидним, що 
разом з децентралізацією влади і 
передачею більшості повноважень 
громадам необхідно посилювати 
систему виконавчої влади в державі. 
Ми не можемо десь накопичити 
владу, а десь зруйнувати, маємо 
знайти баланс. Такий баланс ми 
вбачаємо в тому, що замість 
багатофункціональних обласних і 
районних державних адміністрацій 
з’явиться інститут префектів, - 
представників держави на місцях, 
які виконуватимуть виключно 
наглядову і контрольну функцію і 
жодним чином не втручатимуться у 
питання місцевого значення», - пояснив В’ячеслав Негода. 
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       Він підкреслив, що нема 
ніякої загрози для місцевого 
самоврядування в тому, що в 
країні існуватиме ефективний і 
незаангажований орган, який 
зможе призупинити 
неконституційне рішення 
місцевої ради чи голови, 
наприклад про порушення 
територіальної цілісності або 
безпеки громадян. З словами 
Першого заступника, немає 
чого боятися тим, хто не 
планує порушувати 
законодавство України. 

«А запропонований у 
змінах до Конституції процес 
розпуску відсторонення 

місцевої ради чи голови громади взагалі є достатньо демократичний. Якщо сьогодні 
оголосити достроково позачергові вибори Верховна Рада може самостійно, то після змін до 
Конституції для цього буде необхідна ціла низка рішень: Президента, Конституційного суду, 
Верховної Ради», - резюмував В’ячеслав Негода.  

 
09.10.2015 

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

комунального господарства України 

Членами Правління Української асоціації районних та обласних рад, 9 жовтня 2015 року, у м. Київ під час 

чергового засідання Правління Асоціації, було ухвалене рішення «Про законодавче забезпечення здійснення 

децентралізації та реформування місцевого самоврядування в контексті конституційної реформи», відповідно до 

якого вирішено звернутися до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України з 

ініціативою про невідкладне прийняття змін до Конституції України спрямованих на децентралізацію влади  та 

запропонувати Голові Верховної Ради України розглянути можливість прийняття зазначеного рішення до Дня 

місцевого самоврядування, яке відзначається 7 грудня. Детальніше за посиланням. 

http://www.minregion.gov.ua/news/reliz-negoda-35941/
http://www.minregion.gov.ua/news/reliz-negoda-35941/
http://uaror.org.ua/?p=10863
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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА 
ОБЛАСНИХ РАД ЗВЕРНУЛАСЬ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНИ З ПРОХАННЯМ ПРОДОВЖИТИ ДІЮ 
МОРАТОРІЮ ЩОДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Про це йдеться у рішенні Правління Асоціації "Про децентралізацію повноважень органів 

виконавчої влади у сфері земельних відносин", а саме: 
Заслухавши та обговоривши інформацію про децентралізацію повноважень органів 

виконавчої влади у сфері земельних відносин, Правління вирішило: 
1.  Рекомендувати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, центральним 

органам виконавчої влади: 
прийняти зміни до Земельного кодексу України, що забезпечать повсюдність місцевого 

самоврядування та передання земель за межами населених пунктів до юрисдикції сільських, 
селищних, міських рад, із урахуванням пропозицій, наданих органами місцевого 
самоврядування (додається лист Національного конгресу місцевого самоврядування від 
02.10.2015 № 01-12/015, спільний лист Асоціації міст України від 02.10.2015 № 5-364 та 
Української асоціації районних та обласних рад від 02.10.2015 № С01-173/341, лист голови 
Кіровоградської обласної ради, голови постійної Комісії Асоціації з питань економічного 
розвитку, комунальної власності та земельних відносин від 15.10.2015 № 15-2053/1); 

привести у відповідність із прийнятими змінами до Земельного кодексу України Водний 
кодекс України, Лісовий кодекс України та інші нормативно-правові акти. 

2.  Звернутись 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. 

 

http://uaror.org.ua/?page_id=10967
http://uaror.org.ua/?page_id=10967
http://uaror.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/cong.pdf
http://uaror.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/cong.pdf
http://uaror.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/amu_uaror.pdf
http://uaror.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/amu_uaror.pdf
http://uaror.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://uaror.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://uaror.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ 
РАД ВИСЛОВИЛА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Ці пропозиції сформульовані рішенням Правління Асоціації "Про стан виконання місцевих 

бюджетів в поточному році та пропозиції до проекту державного бюджету на 2016 рік, зокрема 
щодо удосконалення міжбюджетних відносин",  а саме: 

Розглянувши та обговоривши інформацію про стан виконання місцевих бюджетів в 
поточному році та пропозиції до проекту Державного бюджету на 2016 рік та удосконалення 
міжбюджетних відносин (додається), Правління вирішило: 

1.  Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади передбачити у проекті Державного бюджету України наступні положення: 

на 2016 рік спеціальну субвенцію для об’єднаних територіальних громад у розмірі не менше 1 млрд. 
400 млн. грн.; 

прямі міжбюджетні відносини, освітню та медичну субвенцію для об’єднаних територіальних громад. 
2.  Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України 

внести зміни до Бюджетного кодексу України: 
виключити з абзацу другого частини шостої статті 78 «Виконання місцевих бюджетів» слова «за 

умови виконання доходів зведеного бюджету України»; 
до статті 24-1 «Державний фонд регіонального розвитку» щодо удосконалення механізму 

фінансування регіонального розвитку в частині спрощення процедур і скорочення періоду затвердження 
переліків проектів та програм; 

у частині 2 статті 85 «Передача державою права на здійснення видатків» слова «за умови відсутності 
заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату» 
замінити словами «за умови відсутності простроченої кредиторської заборгованості бюджету за 
захищеними статтями видатків на час прийняття такого рішення»; 

виключити пункт 7 частини першої статті 90 «Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної 
Республіки Крим та обласних бюджетів» у частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів 
ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних 
комплексів у безпечному режимі. Пропонуємо такі заходи проводити виключно з державного бюджету; 

продовжити на 2016 рік термін дії пункту двадцятого прикінцевих та перехідних положень 
Бюджетного кодексу України в частині механізму фінансування закладів соціально-культурної сфери 
сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад; 

для забезпечення стабільності фінансування проектів регіонального розвитку з державного фонду 
регіонального розвитку та запобігання створення недобудованих об’єктів  необхідно вирішити  питання 
щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, зокрема доповнити частину першу статті 57 абзацом 
такого змісту: 

«На кінець бюджетного періоду центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів зберігає залишки коштів за бюджетною 
програмою «Державний фонд регіонального розвитку» на рахунках загального фонду державного 
бюджету для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх 
цільового призначення». 

3.  Звернутися до Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України з питання: 
- сприяти вирішенню питання дотримання норми пункту 64.7 статті 64 Податкового кодексу України 

стосовно зарахування податку на прибуток підприємств великих платників податків, щодо яких 
Державною фіскальною службою України прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий 
орган, що здійснює супроводження великих платників податків, за місцем попереднього обліку у 
контролюючих органах. 

4.  Звернутися до Міністерства фінансів України з питання: 
- надання роз’яснення щодо механізму фінансування у 2016 році бюджетних установ та закладів, які 

на сьогодні утримуються за рахунок надходжень до районного бюджету і надають послуги всьому 
населенню адміністративно-територіальної одиниці (наприклад, районні будинки культури, районні 
бібліотеки, територіальні центри, дитячо-юнацькі спортивні школи) після створення об’єднаних 
територіальних громад району, а також порядку розподілу медичної субвенції на первинну допомогу 
(центри медико-санітарної допомоги, які фінансуватимуться з бюджетів об’єднаних територіальних 
громад) та вторинну допомогу (районна лікарня, яка фінансуватиметься з районного бюджету). 

 

http://uaror.org.ua/?page_id=10970
http://uaror.org.ua/?page_id=10970
http://uaror.org.ua/?page_id=10970
http://uaror.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-4.3-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.docx
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДАБІ: ПЕРШИМИ У КРАЇНІ 
СТАЛИ КРАСНИЙ ЛИМАН ТА ДРУЖКІВКА 

Міські ради Красного Лиману та Дружківки 
стали першими в країні органами місцевої влади, 
які взяли на себе функції державного 
архітектурно-будівельного контролю. Відповідні 
акти було підписано сьогодні у Києві, під час 
науково-практичної конференції з питань 
забезпечення децентралізації функцій виконавчої 
влади та запровадження прозорої системи 
контролю і нагляду у сфері будівництва. 

«Це історичний день, коли ми всі на власні очі 
побачили перші результати децентралізації, - 
сказав  під час свого виступу на конференції Віце-
прем’єр-міністр – Міністр регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. – 
Відтепер саме органи місцевого самоврядування самостійно вирішуватимуть що, як і де 
повинно будуватись на території їхніх громад. Вони ж будуть і контролювати виконання своїх 
рішень забудовниками». 

«Сьогодні ми очікуємо від усіх міських голів, а потім і від голів громад звернення про те, 
щоб отримати ці функції. Громада повинна чітко знати, що новий керівник, якого вони обрали і 
якого вважають ефективним менеджером, має ресурси – архітектурно-будівельної інспекції, 
земельні, маршрутну карту розвитку міської інфраструктури. Дуже важливо саме через такі 
функції зміцнювати роль місцевого самоврядування», - наголосив Віце-прем’єр-міністр 
України. 

За словами Геннадія Зубка, вигоди такого рішення очевидні: «По-перше, буде мінімізована 
корупція, адже рішення прийматиме не столичний чиновник, а буквально сусід, якому потрібно 
звітуватися перед громадою. По-друге, на місцях буде покращено інвестиційний клімат, що 
принесе за собою нові робочі місця, податки, поліпшення інфраструктури. По-третє, 
зменшиться вартість як житла, так і комерційної забудови. Це ті прості речі, ті реформи, які 
 здійснює Мінрегіон». 

Геннадій Зубко нагадав про прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-
будівельного контролю та удосконалення 
містобудівного законодавства», яким 
регулюються всі зазначені питання.  «Органи 
місцевого самоврядування отримали 
повноваження, які дозволять їм контролювати 
процес забудови територій протягом усього 
циклу створення кожного окремого об’єкта 
будівництва», - зауважив він. 

«В Європі немає прикладу проведення 
такої повномасштабної реформи 
децентралізації, яку ми проводимо в Україні. 
Ми всі учасники цієї реконструкції країни і 
кожен повинен відчувати відповідальність за 
цей процес», - зазначив Геннадій Зубко. 

Нагадаємо, що Мінрегіон відповідає за координацію та реалізацію низки реформ країни, 
серед яких децентралізація та реформа енергоефективності.  

Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України 
30.10.2015 

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

http://www.minregion.gov.ua/news/uryadom-zakonodavcho-vregulovano-pitannya-decentralizaciyi-u-sferi-derzhavnogo-arhitekturno-budivelnogo-kontrolyu-996923/
http://www.minregion.gov.ua/news/decentralizaciya-dabi--pershimi-u-krayini-stali-krasniy-liman-ta-druzhkivka-483872/
http://www.minregion.gov.ua/news/decentralizaciya-dabi--pershimi-u-krayini-stali-krasniy-liman-ta-druzhkivka-483872/


 

 6 

ДАБІ ПЕРЕДАЛА ПОВНОВАЖЕННЯ 
ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ 

ДРУЖКІВКИ ТА КРАСНОГО ЛИМАНУ НА 
ДОНЕЧЧИНІ 

30 жовтня в рамках децентралізації 
системи держархбудконтролю 
відбулась процедура передачі 
повноважень від ДАБІ України органам 
місцевого самоврядування, які 
першими виконали усі умови для 
створення власних інспекцій. Нові 
повноваження в сфері містобудівної 
політики отримали міста Дружківка та 
Красний Лиман Донецької області. 

Це стало можливим завдяки 
оперативній розробці Мінрегіоном та 
ДАБІ пакету нормативно-правових 
актів, які регламентують роботу нової 

системи держархбудконтролю. 
Держархбудінспекція надала вичерпну роз’яснювальну та консультаційну допомогу 

місцевим органам влади. Зокрема, розроблене примірне положення про орган 
держархбудконтролю, що дозволяє задати єдиний алгоритм до створення виконавчих органів 
місцевого самоврядування, які здійснюватимуть функцію держархбудконтролю. Також 
оприлюднена пам’ятка для органів місцевого самоврядування, в якій покроково розписано 
порядок дій при створені органу держархбудконтролю. 

«Символічно, що нові інспекції держархбудконтролю першими запрацюють саме в 
Донецькій області, - підкреслив голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев. - Попри 
існуючу на сьогоднішній день складну ситуацію в регіоні, місцева влада виявила бажання 
взяти під свій контроль усю сферу містобудування». 

Голова ДАБІ повідомив, що сьогодні спостерігається невелика активність на місцях щодо 
бажання взяти на себе нові повноваження. Серед причин - як загальнодержавні, пов’язані з 
виборчим процесом, так і об’єктивні, а саме недостатній рівень кадрового потенціалу. 

«Так, станом на сьогодні Держархбудінспекція отримала 28 заявок на створення місцевих 
органів держархбудконтролю. Причому, серед них лише 7 обласних центрів», - заявив 
Олексій Кудрявцев. 

За його словами, після передачі повноважень місцеві ради і їх виконкоми впливатимуть на 
процес будівництва від початку до кінця – від виділення землі до прийому об’єктів 
будівництва в експлуатацію. 

«Це надасть можливість громадам здійснювати моніторинг містобудівної діяльності, і, як 
ми сподіваємося, призведе до зменшення незаконних забудов. Одночасно громадянам стане 
зрозуміло, хто з посадовців, яких вони обрали, є відповідальним за ухвалення рішень. Тобто 
посилиться відповідальність місцевої влади перед громадою», - зазначив Олексій Кудрявцев. 

У свою чергу, під час процедури передачі повноважень міські голови Дружківки Валерій 
Гнатенко та Красного Лиману Леонід Перебийніс висловили впевненість в успіху процесу 
децентралізації сфери держархбудконтролю та заявили про готовність надавати громадянам 
якісні адміністративні послуги. 

Прес-служба ДАБІ України 
30.10.2015 

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

комунального господарства України 

http://www.dabi.gov.ua/index.php/component/content/article?id=1453
http://www.minregion.gov.ua/news/dabi-peredala-povnovazhennya-derzharhbudkontrolyu-miscevim-gromadam-druzhkivki-ta-krasnogo-limanu-na-donechchini-975055/
http://www.minregion.gov.ua/news/dabi-peredala-povnovazhennya-derzharhbudkontrolyu-miscevim-gromadam-druzhkivki-ta-krasnogo-limanu-na-donechchini-975055/
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У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ВІДБУЛАСЯ НАРАДА ЩОДО 
ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЇ 
Голова Верховної Ради України В.Б.Гройсман, відкриваючи нараду, зазначив: "Ми 

змінимо підходи до формування порядку денного роботи Верховної Ради і будемо 
запроваджувати підхід, в якому ми зможемо визначати дні, у які базово, системно розглядати 
питання того чи іншого напрямку життя нашої країни". 

Презентація Порядку денного Дня розвитку економіки та дерегуляції. 
В.Гройсман повідомив, що 10 листопада відбудеться День економіки і дерегуляції, під час 

якого розглядатимуться пріоритетні питання економічного розвитку країни. 
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус підтримав проведення 

такого "тематичного дня", присвяченого розгляду актуальних питань у сфері економіки. 
Міністр звернув увагу на те, що за останній час накопичилася велика кількість 

законопроектів (понад 20) у економічній сфері, які потребують невідкладного розгляду 
Верховною Радою. До таких він відніс законопроекти стосовно дерегуляції, покращення 
інвестиційного клімату, вдосконалення антимонопольного законодавства тощо. Він повідомив, 
що у Міністерстві таких ініціатив вистачить на проведення ще одного такого тематичного дня. 

А.Абромавичус нагадав, що наступний 2016 рік має стати роком зростання і тому ці 
закони мають стати фундаментом для цього зростання. 

Міністр висловив сподівання, що уряд разом з народними депутатами, провівши такий 
день, покажуть, що вони можуть спільно плідно працювати. 

А.Абромавичус зазначив, що Міністерство пропонує порядок денний, сформований на 
основі простих критеріїв - законопроект повинен позитивно впливати на бізнес-клімат в нашій 
країні, законопроект повинен підтримуватися як мінімум трьома депутатськими фракціями, 
законопроект не повинен передбачати ніяких додаткових обмежень для ведення бізнесу, і 
законопроект повинен бути частиною системної реформи. 

"Такий підхід дозволив нам сформувати порядок денний, який складається з 15 
законопроектів, розділених на п'ять великих блоків: 1) антимонопольне законодавство, 2) 
залучення інвестицій; 3) управління державною власністю; 4) дерегуляція; 5) скорочення 
дозвільної документації", - повідомив міністр. 

Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк і 
голова Комітету з питань економічної 
політики Андрій Іванчук доповіли про стан 
готовності до розгляду визначених 
законопроектів. 

До порядку денного Дня розвитку 
економіки та дерегуляції пропонувалося 
включити ще деякі законопроекти, які 
також стосуються вдосконалення 
законодавства у сфері економіки. 

Представники депутатських фракцій 
підтримали ініціативу проведення такого 
тематичного дня у Верховній Раді. У 
виступах також прозвучали пропозиції 
щодо проведення інших тематичних днів, 
адже Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі у листопаді три тижні. 

За результатами наради профільним комітетам доручено узагальнити всі пропозиції щодо 
формування порядку денного проведення 10 листопада Дня розвитку економіки та дерегуляції 
та вивчити інші пропозиції, що прозвучали у виступах учасників. 

За матеріалами Офіційного Веб-порталу Верховної Ради України 

http://rozvytok.in.ua/images/news/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
http://rada.gov.ua/news/Novyny/117560.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/117560.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/117563.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/117563.html
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/117569.html
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РАДА ЄВРОПИ ПРЕЗЕНТУВАЛА ЗБІРКУ ПРАКТИК, 
ВИДАНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ КРАЩИХ 

ПРАКТИК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 2014 
РОКУ 

 
Рада Європи презентувала збірку практик, видану за результатами Конкурсу кращих 

практик місцевого самоврядування 2014 року на підсумковій Конференції цьогорічного 
Конкурсу, яка відбулася 22 жовтня. 

У збірці наведено описи кращих практик органів місцевого самоврядування – переможців 
третього конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», який у 2014 році вперше 
було проведено під егідою Мінрегіону України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завантажити збірку можливо за посиланням 

 

http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/Best_Practics_2015BOOK.pdf
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/Best_Practics_2015BOOK.pdf
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В´ЯЧЕСЛАВ НЕГОДА ПРИВІТАВ ПЕРЕМОЖЦІВ 
КОНКУРСУ «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ» 
 

22 жовтня відбулася підсумкова 
конференція та церемонія 
нагородження переможців конкурсу 
«Кращі практики місцевого 
самоврядування» у 2015 році. 

 
Відбір кращих практик цього 

року проводився за трьома 
напрямками: «Співробітництво 
громад: практичні результати і 
вигоди», «Енергозбереження та 

енергоефективність», 
«Стимулювання економічної 
активності, створення робочих 
місць». 

 
 
 
«Конкурс дає можливість активізувати роботу органів місцевого самоврядування, 

спрямувати свій потенціал на пошук ефективних інноваційних рішень у різних сферах своєї 
відповідальності», - сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства В´ячеслав Негода 
під час церемонії нагородження. 

За його словами, конкурс 
потрібно проводити щорічно, це 
стане  хорошою традицією для 
муніципальної спільноти. 

«Передбачаємо, що в 
наступному році, серед 
конкурсантів, вже будуть кращі 
практики об’єднаних 
територіальних громад, в яких 
відбудуться перші місцеві 
вибори 25 жовтня. Підтримка 
розвитку територіальних громад 
- це одне із завдань конкурсу»,- 
додав В´ячеслав Негода. 

Перший заступник Міністра 
висловив подяку Офісу Ради 
Європи в Україні,  Швейцарському бюро співробітництва в Україні та іншим  партнерам, які 
активно працюють у підтримці реформи місцевого самоврядування. 
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Довідка 
Переможці конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2015 році      
     
Тема 1 «Співробітництво громад: практичні результати і вигоди»: 
 
У номінації «Міські ради»: 
І місце – Семенівська міська рада Чернігівської області «Добровільна співпраця громад 

Семенівської міської, Карповицької та Жовтневої сільських рад з реконструкції дитячого 
садка «Сонечко» в місті Семенівка для спільної користі – виховання дітей-дошкільнят із 
Семенівки, Карпович, Жовтневого» 

 
У номінації «Селищні та сільські ради»: 
І місце – Новоборівська селищна рада Володарсько-Волинського району Житомирської 

області «Співробітництво громад в організації місцевої пожежної охорони смт Нова Борова». 
ІІ місце – Хоробрівська сільська рада Сокальського району Львівської області 

«Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги в рамках Програми транскордонного 
співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2007 – 2013». (2 презентація) 

 
Тема 2 «Енергозбереження та енергоефективність»: 
 
У номінації «Міські ради»: 
І місце – Вінницька міська рада Вінницької області «Впровадження заходів та 

проходження міжнародного аудиту в рамках реалізації компоненту «Європейська 
енергетична відзнака». 

ІІ місце – Луцька міська рада Волинської області «Програма відшкодування відсоткових 
ставок за залученими кредитами на  2013-2017 роки». 

ІІ місце – Львівська міська рада Львівської області «Впровадження щоденного 
моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних установах міста Львова». 

ІІІ місце – Новоград-Волинська міська рада Житомирської області «Проект «Енергія в 
школах Новограда-Волинського». 

 
У номінації «Селищні та сільські ради»: 
І місце – Томашпільська селищна рада Томашпільського району Вінницької області 

«Енергозберігаючі заходи в Томашпільському ДНЗ «Сонечко». 
ІІ місце – Боблівська сільська рада Турійського району Волинської області «Інноваційні 

енергоефективні заходи в школі с. Бобли Турійського району Волинської області». 
ІІІ місце – Лошкарівська сільська рада Нікопольського району Дніпропетровської 

області «Модернізація (реконструкція) системи теплопостачання в ДНЗ «Барвінок» з 
встановленням котлів на біомасі». 

 
Тема 3 «Стимулювання економічної активності, створення робочих місць»: 
 
У номінації «Міські ради»: 
І місце – Львівська міська рада Львівської області «Startup Depot – перший бізнес-

інкубатор у Львові». 
ІІ місце – Івано-Франківська міська рада Івано-Франківської області «Підвищення 

економічної активності через використання електронних сервісів та мобільних додатків у м. 
Івано-Франківськ». 

ІІІ місце – Нікопольська міська рада Дніпропетровської області «Створення Центру 
підтримки бізнесу, інвестицій та інновацій у  м. Нікополь». 

ІІІ місце – Тростянецька міська рада Сумської області «Партнерство заради розвитку 
економіки». 

http://rozvytok.in.ua/images/Abramiuk_Ogliadkonkursu_1.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Poltavets_Tema3_Spivrobitnytstvohromad.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Bychkov_SemenivskamiskaradaChernihivskoiobl_Spivrobitnytstvo_.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Bychkov_SemenivskamiskaradaChernihivskoiobl_Spivrobitnytstvo_.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Bychkov_SemenivskamiskaradaChernihivskoiobl_Spivrobitnytstvo_.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Bychkov_SemenivskamiskaradaChernihivskoiobl_Spivrobitnytstvo_.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Rudiuk_NovoborivskaselyshnaradaVolodarsko-VilynskogorayonuZhytomyrskao.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Rudiuk_NovoborivskaselyshnaradaVolodarsko-VilynskogorayonuZhytomyrskao.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Sava_KhorobrivskasilskaradaSokalskogorayonuLvivskoiobl_Doroga.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Sava_KhorobrivskasilskaradaSokalskogorayonuLvivskoiobl_Doroga.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Sava_KhorobrivskasilskaradaSokalskogorayonuLvivskoiobl_Doroga.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Sava_KhorobrivskasilskaradaSokalskogorayonuLvivskoiobl_Okhoronadovki.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Proshko_Tema2__Energozberezhennia.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Purdyk_Vinnytskamiskarada_Evropeiskavidznaka.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Purdyk_Vinnytskamiskarada_Evropeiskavidznaka.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Purdyk_Vinnytskamiskarada_Evropeiskavidznaka.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Nemyrovskiy_Tomashpilska_selyshna_rada-Tomashpilskoga_rayony-Vinnytska_obl.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Nemyrovskiy_Tomashpilska_selyshna_rada-Tomashpilskoga_rayony-Vinnytska_obl.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Abramiuk_Tema3_Stymuliuvanniaecon_act.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Kobzarev_InstytutmistaLviv_Startup_Depot_CI.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Kobzarev_InstytutmistaLviv_Startup_Depot_CI.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Chaikivskiy_Ivano-Frankivskamiskarada_Elektronniservisy.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Chaikivskiy_Ivano-Frankivskamiskarada_Elektronniservisy.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Chaikivskiy_Ivano-Frankivskamiskarada_Elektronniservisy.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Chaikivskiy_Ivano-Frankivskamiskarada_Elektronniservisy.pdf
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У номінації «Селищні та сільські ради»: 
І місце – Снітківська сільська рада Мурованокуриловецького району Вінницької області 

«Розробка та реалізація «Стратегії сталого розвитку Снітківської територіальної громади на 
2012-2020 роки». 

ІІ місце – Жовтнева сільська рада Токмацького району Запорізької області «Створення 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Жовтневе» з метою надання якісних 
послуг членам громади із збору та охолодження молока». 

ІІІ місце – Вирішальненська сільська рада Лохвицького району Полтавської області 
«Стимулювання економічної активності, створення робочих місць. Укладання спільно з 
Лохвицьким районним центром зайнятості договорів на громадські роботи в 2014 році». 

 
Дипломи «Спеціальна відзнака» 
Тема 1 «Співробітництво громад: практичні результати і вигоди»: 
Віньковецька районна рада Хмельницької області «Створення умов для функціонування 

спільного комунального підприємства «Шляхрембуд» Віньковецького району Хмельницької 
області як однієї із форм співробітництва територіальних громад». 

Тема 3 «Стимулювання економічної активності, створення робочих місць»: 

Турійська районна рада Волинської області «Здійснення організаційних заходів та 
запровадження економічних стимулів для розвитку інфраструктури «зеленого» і краєзнавчого 
туризму в Турійському районі». 

Фото з конференції  можливо переглянути  за посиланням 

 

Протягом 2012-2013 року конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» 
впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого самоврядування Ради Європи в рамках 
Програми «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в 
Україні». Проведення таких конкурсів є загальноєвропейською ініціативою, яку з 2012 року 
підтримує і Україна як держава – член Ради Європи. 

З 2014 року організатором цього конкурсу виступає Мінрегіон. 

22.10.2015 

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

  

  

 

  

 
 
 
 

 

http://rozvytok.in.ua/images/Olshevskiy_SnitkivskasilskaradaMurovanokurylovetskogorayonuVinnytskaob.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Olshevskiy_SnitkivskasilskaradaMurovanokurylovetskogorayonuVinnytskaob.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Olshevskiy_SnitkivskasilskaradaMurovanokurylovetskogorayonuVinnytskaob.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Cheren_TuriiskarayonnaradaVolynskoioblasti_Turyzm.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Cheren_TuriiskarayonnaradaVolynskoioblasti_Turyzm.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/Cheren_TuriiskarayonnaradaVolynskoioblasti_Turyzm.pdf
https://onedrive.live.com/?cid=cc132f71bb04f0be&id=CC132F71BB04F0BE%211518&authkey=%21AJ_ZxiHqRvwefsA
http://www.minregion.gov.ua/news/vyacheslav-negoda-privitav-peremozhciv-konkursu-kraschi-praktiki-miscevogo-samovryaduvannya-222124/
http://www.minregion.gov.ua/news/vyacheslav-negoda-privitav-peremozhciv-konkursu-kraschi-praktiki-miscevogo-samovryaduvannya-222124/


 

 12 

УРЯД СХВАЛИВ ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 
2015-2017 РОКАХ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
Рівномірність розвитку територій, усунення міжрегіональних соціально-економічних 

диспропорцій, стимулювання економічної активності та  зайнятості мешканців громад – всі ці 
задачі має вирішити  План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року. Відповідний документ, 
розроблений Мінрегіоном, був ухвалений на засіданні Кабінету Міністрів. Презентував План 
Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України Геннадій Зубко. 

Віце-прем'єр-міністр України зазначив, що план заходів передбачає, зокрема визначення 
організаційних заходів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку з планування, 
фінансування, моніторингу та інституційного забезпечення регіонального розвитку. Згідно з 
Планом також будуть визначені виконавці, джерела фінансування (в тому числі за рахунок 
галузевих та державних цільових програм) та прогнозні значення індикаторів виконання 
конкретних завдань стратегії до 2017 року. 

«Крім того, схвалення Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку є передумовою для здійснення виплат за програмою секторальної бюджетної 
підтримки ЄС «Підтримка регіональної політики України» в рамках Угоди між Урядом 
України та Європейським Союзом у розмірі 55 млн. євро», - наголосив Геннадій Зубко. 

За словами урядовця, також будуть схваленні програми регіонального розвитку, 
розроблені Мінрегіоном за участі експертів проекту ЄС «Підтримка політики регіонального 
розвитку в Україні». Такі програми в подальшому можуть бути профінансовані за рахунок 
коштів бюджетної підтримки ЄС на конкурсній основі. 

 
07.10.2015 

 За матеріалами Урядового порталу 

 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248537581&cat_id=244276429
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ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
МАЮТЬ АКТИВІЗУВАТИ РОБОТУ НАД 

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ, ЯКІ МОЖУТЬ 
БУТИ РЕАЛІЗОВАНІ У 2016 

 

Мінрегіон нагадує про 
можливість реалізації у 2016 
році інвестиційних проектів 
за рахунок коштів 
Державного фонду 
регіонального розвитку. 

Відповідні листи за 
дорученням Першого 
заступника Міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України В’ячеслава Негоди 
 були направлені 26 жовтня 
головам обласних та 
Київської міської державних 
адміністрацій. 

«Ми просимо забезпечити якісний відбір інвестиційних програм та проектів 
регіонального розвитку, що мають реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів ДФРР, 
опрацювавши це питання з райдержадміністраціями та зобов’язавши їх поінформувати 
кожну територіальну громаду стосовно підготовки таких проектів», - йдеться у зверненні. 

Так, станом на 26.10.2015 до Мінрегіону відповідні пропозиції подано лише 
Запорізькою, Кіровоградською, Харківською обласними та Київською міською державними 
адміністраціями. При цьому не всі інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, 
подані цими регіонами, відповідають визначеним законодавством напрямам спрямування 
коштів державного фонду регіонального розвитку. 

Перший заступник Міністра нагадав, що реалізація відповідних програм і проектів 
повинна спрямовуватись на створення оптимальних умов для сталого розвитку спроможних, 
конкурентоздатних та інвестиційно привабливих територіальних громад, включаючи заходи 
щодо підготовки фахівців з місцевого розвитку, забезпечення містобудівною документацією, 
тощо. 

«При цьому відповідні кошти, в першу чергу, мають спрямовуватись на проекти, що 
забезпечуватимуть сталий розвиток громад, які відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», визначились щодо такого об’єднання», - 
додав він. 

Крім того, Мінрегіон запрошує Всеукраїнську асоціацію органів місцевого 
самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Всеукраїнську асоціацію 
органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Всеукраїнську асоціацію 
сільських та селищних рад долучитися до роботи з підготовки відповідних інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку. 

«Це дасть змогу прискорити подання регіонами до Мінрегіону якісних пропозицій щодо 
розподілу у 2016 році коштів державного фонду регіонального розвитку», - вважає В’ячеслав 
Негода. 
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Довідка 
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.08.2015 № 196 обласні та Київська міська державні адміністрації подають 
Мінрегіону пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку, які пройшли попередній конкурсний відбір відповідно до законодавства та 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 
наступному бюджетному періоді. 

Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, які відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії 
регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації; 
впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад; підтримують 
добровільно об’єднані територіальні громади. 

Мінрегіон за результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку вимогам законодавства, до 1 серпня року, що 
передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо 
розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних 
програм і проектів. 

Мінрегіоном розроблена Оn-line платформа Державного фонду регіонального 
розвитку, яка була створена для здійснення прозорого відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР. На 
цій платформі розміщено: нормативно-правову базу ДФРР; перелік інвестиційних програм 
і проектів в розрізі регіонів, з визначенням їх статусу та описом. 

 
26.10.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

 

http://dfrr.minregion.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/news/organi-miscevogo-samovryaduvannya-mayut-aktivizuvati-robotu-nad-investiciynimi-proektami-yaki-mozhut-buti-realizovani-u-2016-roc-932101/
http://www.minregion.gov.ua/news/organi-miscevogo-samovryaduvannya-mayut-aktivizuvati-robotu-nad-investiciynimi-proektami-yaki-mozhut-buti-realizovani-u-2016-roc-932101/
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У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ НА 2016 РІК ОБ’ЄДНАНІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ОТРИМАЮТЬ ОКРЕМУ 

СУБВЕНЦІЮ, – ГЕННАДІЙ ЗУБКО 
 

1,4 млрд. гривень субвенцій 
на підтримку об’єднаних 
територіальних громад, які 
відповідають перспективним 
планам передбачити у 
Державному бюджеті на 2016 
рік. Відповідну пропозицію 
озвучив Віце-прем’єр-міністр – 
Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
Геннадій Зубко. Під час наради 
під головуванням Голови 
Верховної Ради України 
Володимира Гройсмана 

учасники обговорили необхідність розробки низки законопроектів щодо продовження 
впровадження реформи децентралізації, зокрема й проекту закону «Про Державний бюджет 
2016 року». 

«Держава має чітко зафіксувати, що об’єднання громад, втілення реформи децентралізації 
є її пріоритетом», - заявив Геннадій Зубко. 

Також, за словами урядовця, у проекті Державного бюджету варто передбачити прямі 
міжбюджетні відносини, освітню та медичну субвенції для об’єднаних територіальних 
громад.  «У нас немає 15 років, як у Польщі, на проведення реформи децентралізації, тому 
багато процесів ми запускаємо,  як то кажуть, «з коліс». Але нинішня динаміка реалізації 
реформи говорить мені, що ми проведемо її швидше та ефективніше, ніж це було у наших 
сусідів», - додав Геннадій Зубко. 

Нагадаємо, раніше Мінрегіон повідомив про підготовку низки законів та підзаконних 
актів, які дозволяють зробити ще один крок назустріч децентралізації до голосування за зміни 
до Конституції у другому  читанні. 

Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України 
 

05.10.2015 

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

комунального господарства України 

 

http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-konsolidue-zakonodavchi-iniciativi-z-decentralizaciyi-yaki-mozhna-realizuvati-bez-zmin-do-konstituciyi--gennadiy-zubko-393706/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-konsolidue-zakonodavchi-iniciativi-z-decentralizaciyi-yaki-mozhna-realizuvati-bez-zmin-do-konstituciyi--gennadiy-zubko-393706/
http://www.minregion.gov.ua/news/u-derzhavnomu-byudzheti-na-2016-rik-obednani-teritorialni-gromadi-otrimayut-okremu-subvenciyu--gennadiy-zubko-875221/
http://www.minregion.gov.ua/news/u-derzhavnomu-byudzheti-na-2016-rik-obednani-teritorialni-gromadi-otrimayut-okremu-subvenciyu--gennadiy-zubko-875221/
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ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ МАЮТЬ 
ПРАВО РОЗРАХОВУВАТИ НА ДЕРЖАВНУ 

ПІДТРИМКУ 
 
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. 

«Мінрегіоном підготовлено та надіслано до Мінфіну бюджетний запит та його 
обґрунтування на виділення з державного бюджету відповідних коштів. Важливо, щоб ця 
пропозиція знайшла підтримку під час розгляду проекту державного бюджету на 2016 рік. 
Наша позиція ґрунтується на тому, що об’єднані територіальні громади мають право 
розраховувати на державну підтримку, як це і передбачено у статті 10 Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», де зазначено про те, що Держава здійснює 
фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст 
шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на 
формування відповідної інфраструктури. Водночас необхідно буде, щоб новоутворені місцеві 
ради внесли подання обласним державним адміністраціям, які мають подати Уряду відповідні 
пропозиції, що також передбачено Законом» - сказав він. 

Нагадаємо, Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко повідомляв, що у державному бюджеті на 2016 рік об’єднані 
територіальні громади отримають окрему субвенцію. 

 
08.10.2015 

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

комунального господарства України 

 

http://www.minregion.gov.ua/news/u-derzhavnomu-byudzheti-na-2016-rik-obednani-teritorialni-gromadi-otrimayut-okremu-subvenciyu--gennadiy-zubko-875221/
http://www.minregion.gov.ua/news/u-derzhavnomu-byudzheti-na-2016-rik-obednani-teritorialni-gromadi-otrimayut-okremu-subvenciyu--gennadiy-zubko-875221/
http://www.minregion.gov.ua/news/obednani-teritorialni-gromadi-mayut-pravo-rozrahovuvati-na-derzhavnu-pidtrimku--737591/
http://www.minregion.gov.ua/news/obednani-teritorialni-gromadi-mayut-pravo-rozrahovuvati-na-derzhavnu-pidtrimku--737591/
http://www.minregion.gov.ua/news/obednani-teritorialni-gromadi-mayut-pravo-rozrahovuvati-na-derzhavnu-pidtrimku--737591/
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад». 

Метою зазначеного проекту розробник визначив наступне. 
Розроблення цього проекту зумовлено необхідністю уточнення та врегулювання 

положень щодо внесення змін до перспективних планів формування територій громад і 
внесення таких змін на розгляд Уряду, а також офіційному підтвердження даних 
територіальних громад, що входять до складу об'єднаних територіальних громад. 

Уточнення та врегулювання окремих положень методики формування спроможних 
територіальних громад сприятиме врегулюванню питань внесення змін до перспективних 
планів формування спроможних територіальних громад, а також офіційному визначенню кола 
територіальних громад, що входять до складу спроможних територіальних громад, з метою 
уникнення помилок при визначенні міжбюджетних трансферів з державного бюджету 
об'єднаним територіальним громадам. 

На думку експертів Ресурсного центру прийняття зазначених змін сприятиме 
формуванню спроможних територіальних громад.  
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ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА ДОПОМОЖЕ У 
СТАНОВЛЕННІ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЧЕРНІГІВЩИНИ 
Завершився тижневий робочий візит в Україну групи експертів Міністерства захисту 

навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвійської Республіки під 
керівництвом директора Департаменту самоуправлінь Айвараса Драудиньша. Підсумки поїздки 
обговорили на зустрічі латвійських гостей із першим заступником Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеславом Негодою 
та менеджером Проектного офісу з координації розроблення та впровадження реформ за 
напрямом «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування» Національної ради реформ 
Оленою Сімоненко. Група латвійських експертів свою роботу в Україні зосередила на 
об’єднаних територіальних громадах Чернігівської області, які безпосередньо відвідала для 
визначення напрямків практичної допомоги цим громадам у їх становленні. 

Айварас Драудиньш повідомив, що Латвійська Республіка надаватиме методичну 
допомогу Кіптієвській, Парафіївській та Вертіївській об’єднаним територіальним громадам 
Чернігівської області, зокрема щодо створення якісних перспективних планів розвитку цих 
громад, підготовки фахівців у громадах за напрямком формування планів залучення інвестицій 
у розвиток територій цих громад. До речі, представники цих громад ще у вересні побували в 
об’єднаних громадах на Латвійської Республіки, зокрема у Добельському краї. 

Валентина Карпенко, Парафіївський селищний голова, зазначила, що поїздка до Латвії 
лише укріпила її переконання, що шлях децентралізації влади, шлях створення об’єднаних 
територіальних громад, яким сьогодні йде Україна, є правильним і альтернативи немає. 

«Ми побачили, що громади в Латвії, які об’єдналися, дійсно стали спроможними 
вирішувати якісно питання місцевого значення. Побачили добре оснащену школу, 
комп’ютеризовану бібліотеку, культурний центр, де щодня проводяться різні розвиваючі 
гуртки для дітей, спортивний комплекс, і, як для нас, унікальний центр надання 
адміністративних послуг. За лічені хвилини людина отримує послугу, за якою звернулася, при 
чому їй не видається на руки жоден папірець, а в електронному вигляді направляється 
організації, якій потрібна була від цієї людини та чи інша довідка. Ми прагнемо налагодити і на 
території своєї громади такий сервіс і забезпечити якісний рівень всіх послуг – освітніх, 
медичних, культурних, адміністративних», - зазначила Валентина Карпенко. Вона також 
додала, що зараз вирішується питання передачі на баланс громади недобудованого приміщення 
одного із сільськогосподарських підприємств, яке громада добудує та обладнає в ньому центр 
надання адміністративних послуг. Це один з першочергових пунктів перспективного плану 
розвитку Парафіївської територіальної громади. В’ячеслав Негода подякував латвійським 
колегам за допомогу у становленні об’єднаних територіальних громад, зазначивши, що Україна 
дуже цінує таку увагу з боку Латвійської Республіки. Він також зазначив, що громади у 
співпраці з латвійськими експертами отримують хорошу можливість стати взірцями для 
наслідування тими, хто поки не визначився щодо об’єднання. 

«Ми свідомі того, що саме успішні приклади об’єднаних громад стануть найдієвішим 
чинником для прийняття рішень про об’єднання тими, хто сьогодні вичікує. Маємо 
інформацію, що у Латвії побували і ті місцеві голови з Чернігівщини, які побоюються реформи, 
і які після візиту вже не так критично сприймають зміни, що пропонуються. Для нас це 
важливо, оскільки виключно від волі і рішень громад, їх місцевих голів і депутатів залежить 
творення успішної історії розвитку їх територій», - зазначив В’ячеслав Негода. 

16.10.2015 
За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 
 
12 жовтня 2015 року  відбулась зустріч  групи експертів  Міністерства регіонального розвитку та 

навколишнього середовища Латвії з керівництвом Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад, 
детільніше за посиланням. 

http://www.minregion.gov.ua/news/latviyska-respublika-dopomozhe-u-stanovlenni-obednanih-teritorialnih-gromad-chernigivschini-513718/
http://www.minregion.gov.ua/news/latviyska-respublika-dopomozhe-u-stanovlenni-obednanih-teritorialnih-gromad-chernigivschini-513718/
http://uaror.org.ua/?p=10884
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УКРАЇНА В ЧАСТИНІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЗРОБИЛА 
ТЕ, ЩО ЗДАВАЛОСЯ НЕМОЖЛИВИМ, - 

ПРЕДСТАВНИК УРЯДУ ЛАТВІЇ 
 

Здавалося, що цілі, які поставила 
перед собою Україна щодо децентралізації 
влади, неможливо досягти за такий 
короткий проміжок часу. Тому 
сьогоднішні результати, досягнуті зокрема 
у процесі об’єднання громад, вражають. 
Про це сказав директор Департаменту 
самоуправлінь та виконуючий обов’язки 
директора Департаменту суспільних 
послуг Міністерства захисту 
навколишнього середовища та 
регіонального розвитку Латвії Айварас 
Драудиньш під час круглого столу, 

присвяченого співпраці між Україною та Латвією. 
«Дивлячись на проведену урядом України та експертами роботу, ми бачимо, що 

помилялися, сумніваючись в вас. Близько 800 місцевих рад, які за три з половиною місяці 
добровільно об’єдналися у 159 спроможних громад, довели усім нам, що ви можете швидко 
мобілізуватися на благо людей», - зазначив Айварас Драудиньш. 

За його словами, Латвійська Республіка надаватиме допомогу Україні у впровадженні 
кращих європейських практик як на рівні місцевого самоврядування, так і на 
загальнонаціональному рівні. 

У свою чергу, Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода зазначив, що такого темпу і 
таких обсягів добровільного об’єднання громад дійсно не було в жодній країні. «Але попереду 
ще велика робота. Зараз дуже важливо показати успіх, ефективність цих громад, створити там 
нову систему надання послуг, що буде прикладом і стимулюватиме інші громади до розвитку 
та співпраці», - сказав В’ячеслав Негода.  

При цьому він зазначив, що реформа місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади впритул наблизилася до того етапу, коли потрібно вносити відповідні зміни 
до Основного закону. 

«Лише запропоновані експертами і підтримані міжнародною спільнотою зміни до 
Конституції у частині децентралізації відкривають можливості для проведення комплексної 
реформи в Україні», - підкреслив В’ячеслав Негода. 

Як повідомлялося, Латвійська Республіка допоможе у становленні об’єднаних 
територіальних громад Чернігівщини. 

Латвія надаватиме методичну допомогу Кіптієвській, Парафіївській та Вертіївській 
об’єднаним територіальним громадам Чернігівської області, зокрема щодо створення якісних 
перспективних планів розвитку цих громад, підготовки фахівців у громадах за напрямком 
формування планів залучення інвестицій у розвиток територій цих громад.  

 
27.10.2015 

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

комунального господарства України 
 

http://www.minregion.gov.ua/news/latviyska-respublika-dopomozhe-u-stanovlenni-obednanih-teritorialnih-gromad-chernigivschini-513718/
http://www.minregion.gov.ua/news/latviyska-respublika-dopomozhe-u-stanovlenni-obednanih-teritorialnih-gromad-chernigivschini-513718/
http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-v-chastini-decentralizaciyi-zrobila-te-scho-zdavalosya-nemozhlivim---predstavnik-uryadu-latviyi-949486/
http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-v-chastini-decentralizaciyi-zrobila-te-scho-zdavalosya-nemozhlivim---predstavnik-uryadu-latviyi-949486/
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ПЕРВИННА МЕДИЦИНА - ЗА ГРОМАДАМИ, 
ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ – ОСНОВА ВТОРИННОГО 
РІВНЯ МЕДОБСЛУГОВУВАННЯ – ЕКСПЕРТИ ПРО 

РЕФОРМУ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Покращення медичного обслуговування населення – це те, на що має опиратися реформа 
системи охорони здоров’я в контексті децентралізації владних повноважень, яка зараз 
впроваджується в Україні і яка зачіпає більшість сфер життя. Для цього необхідно чітко між 
рівнями адміністративно-територіального устрою розмежувати рівні медичного 
обслуговування – первинний, вторинний і третинний. Про це йшла мова в програмі «Тема: 
Країна» Українського радіо за участі Юрія Ганущака, директора ГО «Інститут розвитку 
територій» та експертів з регіонів - Віктора Лисака, директора департаменту охорони 
здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації і Валерії Лехан, доктора медичних 
наук, професора, лікаря вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною 
здоров'я, Дніпропетровська державна медична академія. 

За словами Юрія Ганущака, первинний рівень медичного обслуговування повинен 
забезпечуватися на базовому рівні адміністративно-територіального устрою, на рівні громади. 
Він навів дані, які свідчать, що сьогодні далеко не всі сільські ради спроможні забезпечити 
первинну медичну допомогу. 

«Лише в третині з них є тільки амбулаторії. А первинний рівень передбачає амбулаторію і 
фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП). Причому амбулаторія – це основна медична 
послуга. Якщо цього немає – цілком логічно, що цю послугу передали на районний рівень. 
Тепер дивимося: район може «потягнути» первинку? Так. І по ресурсам, і по інфраструктурі. 
Тепер дивимося, чи може він сьогодні «потягнути» вторинку? Ні. Тому що вторинний рівень 
медицини – це цілий комплекс. Лікування 95% хвороб має забезпечуватися вторинним 
рівнем. Це інфраструктура належна, це обов’язкове лікування за медичними протоколами, 
тобто за інструкціями і ресурси, щоб все це забезпечити. Все це можливе, але для цього 
потрібно забезпечити реформу адміністративно-територіального устрою», - наголосив Юрій 
Ганущак. 

Він додав, що місто обласного значення справді може забезпечити вторинний рівень 
медичного обслуговування, але це пов’язано з тим, що цими послугами користуються близько 
20% населення сусідніх районів, через неможливість тих таки районів забезпечити належну 
вторинну медицину. Звідси і занепад окремих районних лікарень. 

« Для того, щоб можна було сконцентрувати нормальну апаратуру і бригаду лікарів 
(ред.:для надання послуг вторинної медичної допомоги), то кількість населення  на території 
має бути щонайменше 150 тисяч. Бо, до прикладу, хірург, щоб бути досвідченим 
спеціалістом, він має щонайменше двічі на день оперувати, а не один раз на два тижні. У 
другому випадку він покине таку лікарню і переїде туди, де дійсно він отримає належну 
лікарську практику. Саме тому виходить, що вторинна медицина має бути на вищому рівні 
адмінтерустрою, ніж в стандартному районі», - сказав експерт. 

За його словами, Міністерство охорони здоров’я пропонує вторинний рівень медичного 
обслуговування передати на обласний рівень. Однак в такому випадку не може йти мова про 
наближення цих послуг до людини. 

«В кожній області є 3-4 центри, які можуть взяти на себе ці функції. Ще одна позиція 
– відстань до відповідної лікарні повинна вкладатися в межі так званого 
терапевтичного вікна – «золотої» години довозу хворого швидкою допомогою. І це вже 
дійсно не може бути область.  Область має бути поділена на 3-4 округи, які називаються 
госпітальними округами. До тих пір, доки МОЗ не дійде до розуміння того, що треба це 
робити, до тих пір реформа не буде йти», - наголосив Юрій Ганущак, зазначивши також, що 
обласний рівень має забезпечувати третинний рівень медичного обслуговування - це 
високоспеціалізована медицина. 
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Таку позицію підтримують в регіонах. До речі, Полтавська область вже сьогодні 
розмежувала первинний і вторинний рівні медичного обслуговування, використовуючи 
елемент міжбюджетних трансфертів. Про це в ефірі повідомив директор департаменту охорони 
здоров’я полтавської області Віктор Лисак. 

«Полтавська область розмежувала первинний і вторинний рівні використовуючи 
сьогоднішні можливості. І якщо колись на первинну ланку спрямовувалося 5-7% ресурсів, то 
сьогодні більше 30%. Це позитив. Я погоджуюся з тим, що все таки вторинна допомога 
повинна відповідати вторинному рівню (ред.: адмінтерустрою). І чим швидше ми зробимо ось 
ці лікарні інтенсивного лікування, 3-4 на території, я відходжу від словосполучення 
«госпітальний округ», тим швидше процес зрушиться з місця», - сказав Віктор Лисак. Він 
додав, що в області укладено близько 20 договорів між районами щодо медичного 
обслуговування населення. Як приклад навів Чорнухінський район, населення якого може 
користуватися медичними послугами трьох інших районів – Пирятинського, Лохвицького і 
Лубенського районів.   

«Куди людям зручно, туди вони їдуть за послугами. Але краще було б зробити лікарню, де 
цілодобово працюватимуть потрібні спеціалісти. Реформу треба продовжувати і не зволікати», 
- сказав Віктор Лисак. 

«Розмежування первинного і вторинного рівня дозволяє вперше за всю історію 
вітчизняної медицини зробити первинний рівень дійсно пріоритетною ланкою, - говорить 
Вікторія Лехан,  лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною 
здоров'я. - За міжнародними даними, добре організована система первинної медичної допомоги 
замикає на собі 80-90% всіх звернень». 

 
Повну версію радіопрограми «Тема: Країна» можна прослухати ТУТ 
 
Цикл щотижневих програм «Тема:Країна,» які присвячені актуальним питанням 

реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, організовано Комунікативною 
групою при Центральному офісі реформ у співпраці з Українським радіо за сприяння 
Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. 

 
22 жовтня 2015 рок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=1031066
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 
ВІДТЕПЕР У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ – ГЕННАДІЙ 

ЗУБКО 
 

Громадяни України зможуть 
вільно переглядати, копіювати та 
роздруковувати інформацію про 
суб’єктів речових прав, занесених до 
Держземкадастру. Про це заявив 
Віце-прем’єр-міністр – міністр 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України Геннадій Зубко, 
коментуючи схвалену Урядом 
Постанову «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів 
України щодо оприлюднення 
відомостей про суб’єктів речових 

прав на земельні ділянки» на засіданні в середу. 
«Відповідною постановою Кабміну вносяться зміни до Переліку адміністративних 

послуг та Порядку їх надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та 
кадастру. Крім того, визначаються особи та ограни державної влади, органи місцевого 
самоврядування, які мають право на отримання інформації із Держземкадастру», - пояснив 
урядовець. 

За словами Геннадія Зубка, на офіційному сайті Держгеокадастру будуть оприлюднені 
всі дані про суб’єктів речових прав, внесених до Державного земельного кадастру. «Разом з 
тим, всіх власників земельних ділянок будуть повідомляти, хто питає інформацію про них. Це 
нормальна, цивілізована практика, це ще один крок до знищення корупції в країні,» - зазначив 
Геннадій Зубко. 

За словами Геннадія Зубка, сьогоднішнє рішення Уряду фактично забезпечить 
дотримання законних прав та інтересів громадян на отримання інформації. 

Довідка 
Постанову розроблено Державною службою України з питань геодезії, картографії та 

кадастру та внесено на розгляд уряду Мінрегіоном. Підстава розроблення проекту – Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції». 

 
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра 

30.09.2015 

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

комунального господарства України 

 

 

 

 

http://www.minregion.gov.ua/news/informaciya-pro-vlasnikiv-zemel-v-ukrayini-vidteper-u-vidkritomu-dostupi---gennadiy-zubko--88125/
http://www.minregion.gov.ua/news/informaciya-pro-vlasnikiv-zemel-v-ukrayini-vidteper-u-vidkritomu-dostupi---gennadiy-zubko--88125/
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ВІДТЕПЕР ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКІВ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ЗАМОВЛЕННЯ ВИТЯГУ 

ПРО НОРМАТИВНО-ГРОШОВУ ОЦІНКУ ДОСТУПНІ 
ОНЛАЙН 

 
5 жовтня Державна 

служба України з питань 
геодезіі, картографії та 
кадастру та Державне 
агентство з питань 
електронного урядування 
презентували нові електронні 
послуги у земельній сфері - 
 відкриття інформації про 
власників земельних ділянок 
та замовлення витягу про 
нормативно-грошову оцінку. 

«Розвиток 
інформаційних технологій 
дозволяє значно спростити та 
пришвидшити процес 

отримання відомостей з Державного земельного кадастру. Крім того, безконтактні 
адміністративні послуги, які ми активно запроваджуємо, є ефективним інструментом у 
боротьбі з корупцією, оскільки відсутній контакт замовника з чиновниками», – зазначив 
голова Держгеокадастру Максим Мартинюк, і додав, що принцип екстериторіальності 
сервісів, що надає земельна служба, є необхідною умовою успішного проведення 
децентралізації. 

Відкриття реєстру власників земельних ділянок значно посилить контроль 
громадянського суспільства за використанням та обігом земель в Україні та підвищить 
прозорість в сфері земельних відносин. А можливість замовити онлайн витяг про 
нормативно-грошову оцінку землі значно скоротить процес отримання інформації та 
мінімізує контакти громадянина з чиновником. Отримати готовий витяг можна в будь-якому 
з 660 центрів надання адміністративних послуг, який обере сам запитувач. При цьому 
необхідно пред’явити тільки документ, що посвідчує особу. 

«Запровадження електронних послуг є одним з головних пріоритетів більшості 
демократичних країн. Адже електронні послуги – це доступні, прозорі, не корупційні, швидкі 
та зручні адміністративні послуги, це те, чого від нас найбільше очікують громадяни та 
бізнес», – зазначив голова Державного агентства з питань електронного урядування 
Олександр Риженко. 

«Важливим є те, що подібні інновації обговорюються публічно в експертному 
середовищі і ми можемо конструктивно розглядати, що треба робити для реформування 
сфери управління земельними ресурсами, впровадження прозорих процедур та запозичення 
кращих практик», -  зазначив під час презентації представник Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні Джеф Ерліх. 
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Електронна послуга буде доступна через Публічну кадастрову карту map.land.gov.ua. 

Обов’язковою умовою отримання доступу до інформації єелектронна ідентифікація 
заявника (фізичної або юридичної особи) – з використанням електронного цифрового 
підпису або альтернативної схеми ідентифікації BankID (ідентифікація через банківську 
картку). Інформаційна система автоматично опрацьовує запит та надає відомості про права 
власності на землю та дату їх набуття. Інформація надається на безоплатній основі. 

Довідка 
Інформацію про власників та користувачів земельних ділянок по всій території 

України відкрито на виконання Закону України №2423 «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання 
корупції». 

Держгеокадстр надає 16 адміністративних послуг. До кінця року половина з них буде 
переведена в електронний формат, а до 1 липня 2016 року 100% послуг Держгеокадастру 
будуть доступні онлайн. 

Нові е-послуги запроваджені за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 
Прес-служба Держгеокадастру, Прес-служба Державного агентства з питань 

електронного урядування України 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

05.10.2015 

 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54468
http://www.minregion.gov.ua/news/vidteper-informaciya-pro-vlasnikiv-zemelnih-dilyanok-ta-zamovlennya-vityagu-pro-normativno-groshovu-ocinku-dostupni-onlayn--954050/
http://www.minregion.gov.ua/news/vidteper-informaciya-pro-vlasnikiv-zemelnih-dilyanok-ta-zamovlennya-vityagu-pro-normativno-groshovu-ocinku-dostupni-onlayn--954050/
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ВІДКРИТТЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ - ЦЕ 
РЕАЛЬНА РЕФОРМА І РЕАЛЬНА БОРОТЬБА З 

КОРУПЦІЄЮ 
  

Відкриття земельного кадастру - це реальна реформа і реальна боротьба з корупцією. Про 
це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Геннадій Зубко. Таким чином він прокоментував початок роботи 
онлайн-сервісу, який надає інформацію про власників земельних ділянок та дозволяє отримати 
витяг про нормативно-грошову оцінку. 

«Власніть у країні поступово стає прозорою, що є ознакою здорового, демократичного 
суспільства. Ми почали цей шлях і вже нікуди з нього не повернемо», - зауважив Геннадій 
Зубко. 

За словами урядовця, пріоритетом на сьогодні є мінімізація «фактору чиновника», який і 
спричиняє корупцію. «Всі послуги, які громадяни можуть отримати від влади в електронній 
формі, мають бути переведені на цифрову основу. Немає людського фактору – немає хабарів, 
це аксіома», - додав Геннадій Зубко. 

Нагадаємо, з 6 жовтня запрацювала електронна послуга, доступна через Публічну 
кадастрову карту map.land.gov.ua. Обов’язковою умовою отримання доступу до інформації є 
електронна ідентифікація заявника (фізичної або юридичної особи), з використанням 
електронного цифрового підпису або альтернативної схеми ідентифікації BankID 
(ідентифікація через банківську картку). Інформаційна система автоматично опрацьовує запит 
та надає відомості про права власності на землю та дату їх набуття. Інформація надається на 
безоплатній основі. 

Робота Державної служби України з питань геодезіі, картографії та кадастру та 
Державного агентства з питань електронного урядування, які реалізували проект, 
координується  Віце-прем’єр-міністром – Міністром регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком.  

  
Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України 

 
06.10.2015 

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

комунального господарства України 

 
 

 

http://www.minregion.gov.ua/news/vidkrittya-zemelnogo-kadastru---ce-realna-reforma-i-realna-borotba-z-korupcieyu--6514/
http://www.minregion.gov.ua/news/vidkrittya-zemelnogo-kadastru---ce-realna-reforma-i-realna-borotba-z-korupcieyu--6514/
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МІНРЕГІОН ПІДГОТУВАВ ЗМІНИ ДО 
ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З 

ВІДХОДАМИ 
 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України підготувало зміни до 
законодавчої бази у сфері поводження з відходами. Про це в прямому ефірі Першого каналу 
Національного радіо сказала заступник начальника Управління благоустрою територій та 
комунального обслуговування, начальник Відділу поводження з побутовими відходами 
Людмила Полтораченко. 

«В Україні зареєстровано 6000 сміттєзвалищ і полігонів, які займають 9000 га землі. З усіх 
побутових відходів, що потрапляють на полігони, 40% це цінні компоненти, які можна 
переробити: папір, склобій, поліетиленові пляшки та полімерні матеріали. Основне завдання 
витягнути з побутових відходів цінні компоненти», - зауважила вона. 

За її словами, із полімерних матеріалів виготовляється тротуарна плитка, черепиця, вата 
для спальних мішків, люки на колодязі тощо. А з зібраного картону роблять утеплювачі для 
будинків. Приміром, в місті Буча вже є декілька житлових будинків, які утеплені саме таким 
матеріалом. 

Людмила Полтораченко нагадала, що з 2004 року Мінрегіон розпочав роботу з організації 
роздільного збору, але тільки в 2010 році у 53 населених пунктах було організовано 
роздільний збір. «На сьогодні ми маємо 398 населених пунктів, де організований роздільний 
збір, встановлені контейнери для роздільного збору побутових відходів і сміттєвози, які 
забирають окремо контейнери з ресурсоцінними компонентами побутових відходів. Також, в 
15 населених пунктах на полігонах працюють 23 сортувальні комплекси. І ще в 22 населених 
пунктах будуються нові сортувальні лінії. В Україні на сьогодні працює 17 підприємств з 
переробки макулатури, 35 підприємств з переробки поліетиленових пляшок і полімерних 
матеріалів, 27 підприємств з переробки склобою. Але ці підприємства нашою відібраною 
сировиною завантажені всього на 40%. Іншу частину, щоб установи працювали на повну 
потужність, на жаль доводитися завозити із зарубіжжя», - сказала вона. 

На початку цього року Мінрегіон спільно з Мінприродою, асоціаціями, представниками 
бізнесу з виготовлення тари та товарів в упаковці розробили законопроект «Про упаковку та 
відходи упаковки». «Цей проект Закону був повністю узгоджений з громадськістю, з 
органами місцевого самоврядування, з асоціаціями та переданий до Мінприроди на 
підписання задля подальшої передачі на розгляд у Кабмін. Але по сьогоднішній день цей 
проект так і перебуває в Мінприроди на підписанні», - говорить Людмила Полтораченко. 

Органи місцевого самоврядування також чекають змін до деяких законодавчих 
нормативних документів, які на сьогодні вже зареєстровані у Верховній Раді України. 
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження 
з побутовими відходами» за № 1742 від 14.01.2015 який ще не пройшов всі комітети, і поки 
що не винесений на обговорення народних депутатів. Цей Закон дасть можливість органам 
місцевого самоврядування встановлювати тарифи на поводження з побутовими відходами без 
монополії. Тобто, органи місцевого самоврядування будуть повністю нести відповідальність 
за повний цикл поводжень з побутовими відходами. І будуть відповідати перед населенням за 
встановлення тарифів. Законопроектом передбачено зобов’язання  на місцях затверджувати 
схему санітарного очищення населеного пункту, визначати з якого місця будуть 
відправлятися відходи на переробку, на сортування, на спалювання. 
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Крім того, після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел 
енергії» № 514-VIII від 04.06.2015, до якого Мінрегіоном було внесено розділи щодо 
збільшення «зеленого» тарифу для електроенергії з біомаси та біогазу з побутових відходів та 
скасування вимог до місцевої складової, в Україні спостерігається тенденція збільшення 
кількість полігонів, на яких влаштовано систему вилучення біогазу та встановлено 
когенераційні установки для вироблення теплової чи електричної енергії. На сьогодні вже на 12 
полігонах встановлені свердловини для вироблення біогазу. І на 5 полігонах вже встановлені 
когенераційні установки для вироблення з цього біогазу палива або електричної енергії. 

Також, за її словами йде тенденція щодо закриття та скорочення полігонів. «Зараз 
німецька компанія GIZ в Полтаві розробляє стратегію для того, щоб був один регіональний 
полігон, кілька перевантажувальних станцій, а решту полігонів планується закрити під 
рекультивацію. Так як вони несуть екологічну загрозу», - каже посадовець. 

Вона повідомила, що в 15 населених пунктах вже діють 23 сортувальні станції, у 22 
населених пунктах ще будуються. 

«Об’єднання фінансових та адміністративних ресурсів громад надасть поштовх для 
будівництва об’єктів поводження з побутовими відходами, у тому числі міжмуніципальних 
полігонів побутових відходів у відповідності до європейських стандартів з одночасним 
закриттям і рекультивацією старих сміттєзвалищ, тому що безпечне поводження з побутовими 
відходами коштує дорого», - сказала Людмила Полтораченко. 

 
02.10.2015 

 

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

  
 

http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-pidgotuvav-zmini-do-zakonodavchoyi-bazi-z-povodzhennya-vidhodami-372562/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-pidgotuvav-zmini-do-zakonodavchoyi-bazi-z-povodzhennya-vidhodami-372562/
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СТОСОВНО ПРОЦЕДУРИ ЗВІТУВАННЯ СІЛЬСЬКИМ, 
СЕЛИЩНИМ, МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ ТА ДЕПУТАТАМИ 

СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПЕРЕД 
ВІДПОВІДНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ 

 
Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування надано роз'яснення стосовно процедури звітування 
сільським, селищним, міським головою та депутатами  сільської, селищної міської ради перед 
відповідною територіальною громадою,  з яким можливо ознайомитися за посиланням. 

 

http://rozvytok.in.ua/images/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD_%D1%81%D1%82%D1%8E_2.pdf
http://rozvytok.in.ua/images/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD_%D1%81%D1%82%D1%8E_2.pdf
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УРЯДОМ ЗАКОНОДАВЧО ВРЕГУЛЬОВАНО ПИТАННЯ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО 

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

1 вересня набрав чинності Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо децентралізації 
повноважень у сфері архітектурно-будівельного 
контролю та удосконалення містобудівного 
законодавства» №320-VIII, який реформує 
систему державного архітектурно-будівельного 
контролю і передає відповідні функції та 
повноваження з загальнодержавного на 
місцевий рівень. 

Урядом та Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово комунального 

господарства України було прийнято 11 узгоджуючих підзаконних актів для найповнішої 
реалізації цього Закону. 

Зокрема, постановами Кабінету Міністрів №747 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №466» від 26 серпня 2015 року 
та №750 «Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів» від 8 вересня 2015 року внесено відповідні зміні до Порядодку 
виконання підготовчих та будівельних робіт та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів. Згідно цих нормативно-правових актів, повноваження щодо документів, 
які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт реалізуються виконавчими 
органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних рад – 
щодо об’єктів I, II, III категорій складності, розташованих в межах відповідних населених 
пунктів. 

Щодо об’єктів I, II, III, IV категорій складності, розташованих в межах міст - такі 
повноваження реалізуються виконавчими органами з питань державного архітектурно-
будівельного контролю відповідних міських рад, а у Києві та Севастополі - структурними 
підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Держархбудінспекцією України через головних інспекторів будівельного нагляду в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі – щодо об’єктів I, II, III, IV, V 
категорій складності, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох 
адміністративно-територіальних одиниць, щодо усіх об’єктів V категорії складності в межах 
населених пунктів, а також щодо об’єктів IV категорії складності розташованих в межах сіл та 
селищ. 

Згідно Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, який був 
затверджений постановою Кабміну №698 «Про затвердження Порядку здійснення 
державного архітектурно-будівельного нагляду» від 19 серпня 2015 року контрольні 
функції на місцевому рівні здійснюватимуть структурні підрозділи з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій та 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (І-ІІІ категорії складності). А Державна 
архітектурно-будівельна інспекція наглядатиме через регіональних головних інспекторів 
будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. 

 
 
 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248515982
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248515982
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248516954
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248516954
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248480689
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248480689
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Постановою Кабінету Міністрів від 2 вересня 2015 року №778 «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері містобудівної 
діяльності» вносяться зміни до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності та до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 
контролю. 

Постановою Кабміну № 671 «Деякі питання діяльності органів державного 
архітектурно-будівельного контролю» від 19 серпня 2015 року затверджено Примірне 
положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, яким уніфіковано 
функціональні основи діяльності місцевих органів з питань державного архітектурно-
будівельного контролю та визначено основні засади передачі таких функцій архбудконтролю. 

З іншими підзаконними актами можна ознайомитися за посиланнями. 
Урядові постанови: 
Постанова КМУ від 2 вересня 2015 року № 642 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 14 серпня 2013 
р. № 703»; 

Розпорядження КМУ від 19 серпня 2015 № 905-р «Про внесення змін у додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523» 

Акти Мінрегіону: 
1. Наказ Мінрегіону від 20.07.2015 № 171 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 15 травня 2012 року № 240», зареєстрований Міністерством 
юстиції України 30.07.2015 № 926/27371; 

2. Наказ Мінрегіону від 16.07.2015 № 166 «Про затвердження Змін до Порядку 
функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у 
будівництві», зареєстрований Міністерством юстиції України 30.07.2015 № 925/27370; 

3. Наказ Мінрегіону від 16.07.2015 № 165 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 24 червня 2011 року № 92», зареєстрований Міністерством 
юстиції України  06.08.2015 № 953/27398; 

4. Наказ Мінрегіону від 01.07.2015 № 150 «Про затвердження Форми та опису 
службового посвідчення посадової особи органу державного архітектурно-
будівельного контролю (нагляду)», зареєстрований Міністерством юстиції України 
17.07.2015 № 867/27312. 

Нагадаємо, що розроблений Мінрегіоном проект Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного 
законодавства» (№ 320-VIII) було прийнято 9 квітня 2015 року. 

 
28.10.2015 

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

 
Обговорення на форумі:http://rozvytok.in.ua/forum/rozvitok-gromad/52-pravove-

rehuliuvannia-mistobudivnoi-diialnosti 
 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248528010
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248528010
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248528010
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248468796
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248468796
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248460645
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248460645
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248460645
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248463109
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248463109
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0926-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0926-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0926-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0926-15
http://www.minregion.gov.ua/attachments/document/0/f/c/8/5/0fc8557264af166212226fcd6802bdd1.zip
http://www.minregion.gov.ua/attachments/document/0/f/c/8/5/0fc8557264af166212226fcd6802bdd1.zip
http://www.minregion.gov.ua/attachments/document/0/f/c/8/5/0fc8557264af166212226fcd6802bdd1.zip
http://www.minregion.gov.ua/attachments/document/f/0/4/9/8/f04989209c44f99f78b708341b3aab81.zip
http://www.minregion.gov.ua/attachments/document/f/0/4/9/8/f04989209c44f99f78b708341b3aab81.zip
http://www.minregion.gov.ua/attachments/document/f/0/4/9/8/f04989209c44f99f78b708341b3aab81.zip
http://www.minregion.gov.ua/attachments/document/f/0/4/9/8/f04989209c44f99f78b708341b3aab81.zip
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/320-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/320-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/320-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/320-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/320-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/320-19
http://www.minregion.gov.ua/news/uryadom-zakonodavcho-vregulovano-pitannya-decentralizaciyi-u-sferi-derzhavnogo-arhitekturno-budivelnogo-kontrolyu-996923/
http://www.minregion.gov.ua/news/uryadom-zakonodavcho-vregulovano-pitannya-decentralizaciyi-u-sferi-derzhavnogo-arhitekturno-budivelnogo-kontrolyu-996923/
http://rozvytok.in.ua/forum/rozvitok-gromad/52-pravove-rehuliuvannia-mistobudivnoi-diialnosti
http://rozvytok.in.ua/forum/rozvitok-gromad/52-pravove-rehuliuvannia-mistobudivnoi-diialnosti
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РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ 
ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ 

Комітетом з питань прав людини, національних менший і міжнаціональних відносин надано 
роз’яснення стосовно реалізації окремих положень Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної 
петиції». 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ВИСЛОВИВ ПОЗИЦІЮ ЩОДО 
ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО ЗМІНИ ДО ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 
 

У зверненні Національного конгресу місцевого самоврядування до Віце-прем’єр-міністра 
України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Зубку Г.Г. висловлено зауваження та пропозиції до проекту Закону України «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», розробленого Державною 
службою України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

1. Щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження 
земельними ділянками державної власності. 

В цілому підтримуючі такі пропозиції Держгеокадастру, зауважуємо, що відповідно до 
положення пункту 1.2 розділу XI «Реформа сільського господарства» парафованої Коаліційної 
угоди між представниками політичних партій «Блок Петра Порошенка», «Народний Фронт», 
«Самопоміч», Радикальної партії та ВО «Батьківщина» передбачено законодавче врегулювання 
питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами 
населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності вже у І кварталі 
2015 року. Законопроектом же пропонується надати повноваження органам місцевого 
самоврядування на розпорядження земельними ділянками державної власності без передачі їх у 
комунальну. 

На нашу думку, повсюдність місцевого самоврядування необхідно забезпечити шляхом 
комплексного вирішення, а саме: 

- передачею земель державної власності у комунальну, вільних від забудови державними 
об’єктами, та таких, що використовуються/можуть бути використані жителями територіальної 
громади для фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, 
садівництва, сінокосіння і випасання худоби тощо (передбачено Коаліційною угодою); 

- передачею органам місцевого самоврядування повноважень розпорядження землями 
державної власності, зокрема, на яких розташовані об’єкти нерухомості державної власності, 
що відповідатиме принципам децентралізації та субсидіарності. 

2. Щодо здійснення контролю за використанням та охороною земель. 
Законопроектом пропонується обмежити права органів місцевого самоврядування щодо 

здійснення контролю за використанням та охороною земель, шляхом виключення відповідних 
норм у статті 12 Земельного кодексу України та статті 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Вважаємо такі норми не припустимими, оскільки обмежують права 
власників на розпорядження власним майном, де контрольна функція є ключовою. 
Враховуючи, що Законопроект направлений на впровадження ефективної системи державного 
управління та місцевого самоврядування, а у державних органів контролю за використанням та 
охороною земель відсутня мотивація в питаннях наповнення місцевих бюджетів, пропонуємо 
розглянути можливість наділення органів місцевого самоврядування окремими 
повноваженнями з контролю за використанням та охороною земель, зокрема, в частині 
недопущення використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, 
використання не за цільовим призначенням, самовільного зайняття земельних ділянок тощо. 
При цьому відповідні органи виконавчої влади здійснюватимуть контроль за відповідністю 
Конституції та законам України рішень органів місцевого самоврядування. Такі норми 
відповідатимуть Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 
2014 року № 333-р. Такий контроль органами виконавчої влади може бути здійснений у 
відповідності до статті 144 Конституції України. 



 

 34 

Крім цього, звертаємо увагу на дослідження закордонного досвіду 4 країн Європи, 
проведеного Інститутом законодавства Верховної Ради України, відповідно до якого функції 
самоврядного контролю здійснюються у Фінляндії, Латвії, Македонії. 

Разом з тим погоджуємося з позицією Держгеокадастру про необхідність залишення за 
державними органами повноважень державного контролю у сфері охорони земель. Однак 
зауважуємо, що поєднання у одному органі влади функцій погодження документацій із 
землеустрою, погодження питань передачі, вилучення земельних ділянок державної власності 
і контролю є не доцільним. 

3. Щодо усунення органів виконавчої влади загальної компетенції від прийняття рішень 
у сферах регулювання земельних відносин, державного контролю за використанням та 
охороною земель. 

Законопроектом пропонується надати центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земельних відносин та здійснює державний нагляд 
(контроль) у сфері земельних відносин, повноваження погоджувати рішення сільських, 
селищних, міських рад про передачу земельних ділянок із державної власності у комунальну і 
навпаки (ст. 15-1 ЗКУ). При цьому змінами до статті 117 Земельного кодексу пропонується, 
що такі рішення прийматимуться сільськими, селищними, міськими радами одноособово. 
Діюча редакція Земельного кодексу передбачає, що передача земельних ділянок державної 
власності у комунальну власність чи навпаки здійснюється за рішеннями відповідних органів 
виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Висловлюємо свої застереження, 
оскільки запропонованими змінами пропонується усунути органи виконавчої влади загальної 
компетенції (місцеві державні адміністрації) від прийняття рішень, що стосуються 
відчуження земель державної власності, шляхом посилення органів виконавчої влади 
спеціальної компетенції (територіальних органів Держгеокадастру). Те ж застереження 
стосується і в частині погодження питань вилучення земельних ділянок державної власності 
(пункт «з» частини першої статті 15-1 ЗКУ). 

Крім цього, Законопроектом пропонується внести зміни до статті 15 Закону України 
«Про охорону земель» та статті 13 Закону України «Про землеустрій», якими виключаються 
повноваження місцевих державних адміністрацій щодо координації здійснення державного 
контролю за використанням та охороною земель. Висловлюємо свої застереження, щодо 
запропонованих змін, оскільки, виключення норм щодо координації місцевими державними 
адміністраціями діяльності у сфері контролю за використанням та охороною земель, може 
призвести до розбалансування системи органів виконавчої влади та конкуренції органів 
виконавчої влади загальної та спеціальної компетенції. 

У разі врахування позиції Конгресу даний законопроект може бути підтримано. 
У якості інформування. 
Національний конгрес місцевого самоврядування - це форма співпраці трьох 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування: Української асоціації районних 
та обласних рад, Асоціації міст України,  Асоціації сільських та селищних рад. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО 

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ЗЕМЛЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних 

та обласних рад» та «Асоціація міст України» додатково до звернення Національного конгресу 
місцевого самоврядування України щодо проекту Закону України «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» висловили наступні зауваження та пропозиції 
 до цього проекту Закону. 

1. Щодо повноважень Київської і Севастопольської міських рад, повноважень 
сільських, селищних, міських рад  у галузі земельних відносин. 

1.1. Законопроектом пропонується ст. 9 Земельного кодексу України, яка визначає 
повноваження Київської та Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин викласти 
в новій редакції. Крім того пропонується внести зміни до ст. 12 цього Кодексу, яка наводить 
перелік повноважень сільських, селищних та міських рад у сфері земельних відносин. В цих 
статтях пропонується (п. «е») наділити зазначені ради повноваженнями  щодо «проведення 
відповідно до законодавства моніторингу земель». Відповідно до Положення про моніторинг 
земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 
моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного 
виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів. Складовою 
частиною моніторингу земель є моніторинг ґрунтів. Моніторинг земель складається із 
систематичних спостережень за станом земель (агрохімічна паспортизація земельних ділянок, 
зйомка, обстеження і вишукування), виявлення у ньому змін, а також проведення оцінки: стану 
використання земельних ділянок; процесів, пов'язаних із змінами родючості ґрунтів (розвиток 
водної і вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення структури ґрунту, заболочення і засолення), 
заростання сільськогосподарських угідь, забруднення земель пестицидами, важкими металами, 
радіонуклідами та іншими токсичними речовинами; стану берегових ліній річок, морів, озер, 
заток,водосховищ, лиманів, гідротехнічних споруд; процесів, пов'язаних з утворенням ярів, 
зсувів, сельовими потоками, землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами; 
стану земель населених пунктів, територій, зайнятих нафтогазодобувними об'єктами, очисними 
спорудами, гноєсховищами, складами паливно-мастильних матеріалів, добрив, стоянками 
автотранспорту, захороненням токсичних промислових відходів і радіоактивних матеріалів, а 
також іншими промисловими об'єктами. Об’єкти моніторингу землі, визначені вказаним 
Положенням є об’єктами державної системи моніторингу довкілля (Положення про державну  
систему моніторингу довкілля затверджене постановою Кабінету Міністрів України  від 30 
березня 1998 р. № 391). Положення про державну систему моніторингу довкілля, як і 
Положення про моніторинг земель визначає коло суб’єктів, які здійснюють моніторинг земель. 
Органи місцевого самоврядування не є суб'єктами моніторингу земель. Пояснення цьому 
можна надати враховуючи специфічність завдань, які ставляться перед суб'єктами моніторингу 
(зйомка, обстеження вишукування тощо). Крім того ст. 191 Земельного кодексу України 
визначається, що у системі моніторингу земель проводиться збирання, оброблення, 
передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель, прогнозування їх змін і 
розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання 
негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Пропонуємо виключити п. «е» зі ст. 9 та п. «е» зі ст. 12 Земельного кодексу здійснення 
моніторингу земель має залишитися за тими органами, які його здійснюють і сьогодні 
(Мінагрополітики, Держгеокадастр тощо). 

http://rozvytok.in.ua/news/3071-2015-10-05-3071
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Виключенню із законопроекту підлягає пропозиція, якою пропонується внести зміни до 
підпункту 3 підпункту «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Ця пропозиція передбачає до відання виконавчих органів 
місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень віднести «проведення 
відповідно до законодавства моніторингу земель». 

Запропоновані законопроектом зміни до інших законодавчих актів, які передбачають 
наділення органів місцевого самоврядування повноваженням щодо здійснення моніторингу 
земель, також підлягають вилученню. 

1.2. Законопроект вилучає з переліку повноважень сільських, селищних та міських рад 
(п. «є» ст. 12 Земельного кодексу України діючої редакції) повноваження щодо «здійснення 
контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням 
земельного та екологічного законодавства». 

Це суперечить правам власника та розпорядника земельних ділянок, який зацікавлений у 
здійсненні контролю за використанням та охороною земель, яка перебуває в межах його 
юрисдикції. 

Крім того таке вилучення не узгоджується із змінами, які законопроект пропонує внести 
в Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», доповнивши ст. 26 в тому числі 
новим пунктом 341, який передбачає у виключній компетенції сільських, селищних та 
міських рад «здійснення економічного стимулювання раціонального використання та охорони 
земель…».  

2. Щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних 
відносин. 

Законопроектом пропонується ст. 151 Земельного кодексу України викласти в новій 
редакції. Таким чином, зазначений центральний орган наділяється новим повноваженням (п. 
«и») щодо «прийняття рішень щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок». 
Діюча редакція ст. 212 Земельного кодексу України визначає, що повернення самовільно 
зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду. В юридичні практиці під час 
подання позовних заяв, предметом яких є самовільно зайняті земельні ділянки, зокрема, в 
частині застосування ст. 212 Земельного кодексу України, вже довгий час не застосовується 
поняття «повернення», натомість під час судових розглядів ставиться питання про 
«звільнення» самовільно зайнятої земельної ділянки. Отже в даній ситуації можна говорити 
про тотожність понять «звільнення» та «повернення». В такому разі п. «и» ст. 
151 законопроекту протиріче ст. 212 Земельного кодексу України. Враховуючи, що 
вирішення питання відносно самовільно зайнятих земельних ділянок вимагає встановлення 
низки фактів, дослідження певних доказів, пропонується питання прийняття рішень про 
звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок залишити лише в повноваженнях судових 
органів. Тому пропонується п. «и» виключити зі ст. 151законопроекту. 

3. Щодо порядку припинення права користування земельними ділянками, які 
використовуються з порушенням земельного законодавства 

Законопроектом пропонується частини першу та другу ст. 144 Земельного кодексу 
України викласти в новій редакції. Після зміни вказаних норм, в частині першій зазначеної 
статі буде передбачатися, що «у разі виявлення порушення земельного законодавства 
державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель складає протокол про 
порушення…». Тобто ця стаття визначає суб’єкта (єдиного), уповноваженого на виявлення 
правопорушення та відповідно фіксування його у протоколі про адмінпорушення. 
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Одночасно в частині другій цієї ж статті передбачається, що «у разі не усунення 
порушення земельного законодавства у 30-денний строк державний інспектор з контролю за 
використанням та охороною земель, державний інспектор з охорони довкілля звертається 
до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з 
клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою». Тобто у другій 
частині коло суб’єктів, які мають сприяти усуненню порушень земельного законодавства, 
розширюється за рахунок державних інспекторів з охорони довкілля. Тобто виникає 
неузгодженість між першою та другою частиною ст. 144 Земельного кодексу України в 
частині кола суб'єктів, які виявляють адмінпорушення в сфері земельного законодавства, та 
сприяють їх усуненню. 

Таким чином, зазначені норми ст. 144 Земельного кодексу України вимагають 
врегулювання або за рахунок доповнення частини першої таким суб'єктом як державний 
іспектор з охорони довкілля або шляхом виключення його з частини другої цієї статті. 

Крім того аналізуючи ст. 144 Земельного кодексу України (запропоновані до неї зміни) 
та ст.ст. 9 та 12, до яких також пропонується внесення змін шляхом надання Київській та 
Севастопольській міським радам, сільським, селищним, міським радам повноважень щодо 
«затвердження положення про громадських інспекторів, які здійснюють громадський 
контроль за використанням та охороною земель» та «призначення громадських інспекторів, 
які здійснюють громадський контроль за використанням та охороною земель», є побоювання 
щодо декларативності цих норм. Підтвердженням тому є в тому числі і ст. 144, в якій, як і в 
інших статях Земельного кодексу України, про участь громадських інспекторів в здійсненні 
громадського контролю за використанням та охороною земель, не зазначається. Отже 
ймовірне виникнення ситуації, коли громадські інспектори будуть призначені, але реальними 
повноваженнями вони наділятися не будуть.    

         4. Відносно повноважень щодо вирішення земельних спорів 
Законопроектом пропонується викласти в новій редакції ст. 158 Земельного кодексу 

України, яка визначає органи, що вирішують земельні спори. Виникають питання щодо таких 
повноважень у органів місцевого самоврядування, як вирішення земельних спорів. 

В більшості своїй це повноваження має декларативний характер. Практична 
результативність розв’язання таких спорів можна поставити під сумнів. Згідно зі ст. 161 
Земельного кодексу України виконання рішення щодо земельних спорів здійснюється 
органом, який прийняв це рішення. Але його виконання є проблематичним у разі відсутності 
згоди між сторонами спору щодо виконання рішення вже після вирішення такого спору, 
оскільки ч. 2 ст. 17 Закону України  від 21.04.99 р. № 606-XIV «Про виконавче провадження» 
до виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою 
службою, рішення органів місцевого самоврядування щодо вирішення земельного спору  
відповідно до визначеної законом компетенції до таких документів не відносить. 

Приписи щодо вирішення земельних спорів в несудовому порядку (органи місцевого 
самоврядування) носять декларативний характер, оскільки рішення таких органів не 
забезпечені заходами примусового виконання та невиконання таких рішень не тягне за собою 
юридичної відповідальності. Тому, практичне застосування таких засобів вирішення спору є 
малоефективним. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо ст. 161 Земельного кодексу України доповнити 
частиною п’ятою такого змісту: 

«5. Невиконання рішення органу місцевого самоврядування щодо земельного спору 
тягне за собою відповідальність відповідно до Закону.» 

Крім іншого доцільно доповнити перелік виконавчих документів, перелічених у ст. 17 
Закону України «Про виконавче провадження» таким виконавчим документом як «рішення 
органу місцевого самоврядування щодо земельного спору». В такому разі частину другу ст. 
161 Земельного кодексу України необхідно доповнити реченням такого змісту: 

«У разі неможливості здійснення виконання рішення органом, який його прийняв, це 
рішення виконується у порядку виконавчого провадження, передбаченого Законом України 
«Про виконавче провадження». 
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Також доцільно ввести адміністративну відповідальність за невиконання рішення органу 
місцевого самоврядування щодо земельного спору, передбачивши відповідні зміни до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення.   

5. Відносно порядку погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

Законопроектом вносяться зміни до ст. 1861 Земельного кодексу України зокрема 
шляхом, викладення в новій редакції частини першої цієї статті.  Пропонується передбачити, 
що проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності 
підлягає обов'язковому погодженню як з територіальним  органом центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у 
сфері земельних відносин, так із структурним підрозділом районної, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а 
якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у 
сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи 
структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та 
архітектури. 

Таким чином, визначається два органи, які обов’язково мають здійснювати погодження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок незалежно від їх цільового 
призначення та мети надання: чи то земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
для ведення садівництва, чи житлової та громадської забудови для містобудівних потреб 
тощо. 

Вважаємо, що недоцільно запроваджувати норму, яка зобов’язує здійснювати 
погодження всіх проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  відповідними 
органів у сфері містобудування та архітектури. Це: ускладнить та подовжить у часі процес 
погодження землевпорядної документації. Крім того погодження, наприклад, проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка надається для ведення городництва, на 
яких спорудження капітальних будівель і споруд відповідно до ст. 36 Земельного кодексу 
України, не допускається, будете мати лише формальне значення. 

Таким чином пропонується частини першу та другу ст. 1861 залишити у теперішній 
редакції, і відповідно вилучити зазначені частини з законопроекту. 

В зв’язку з цим є необхідність доповнити частину 6 статті 1861, а саме абзац четвертий 
цієї частини наступним реченням такого змісту «(у разі якщо проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки підлягає погодженню відповідним органом містобудування та 
архітектури)». 

Пропонуємо додатково у законопроекті передбачити закріпити за обласними та 
районними радами повноваження щодо володіння, розпорядження та використання земель, 
які перебувають під нерухомими об’єктами спільної (комунальної) власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст і знаходяться в управлінні обласних та районних рад. 

Враховуючи викладене звернулись  до Віце-прем’єр-міністра України – Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубку Г.Г.  з 
проханням врахувати зазначені пропозиції. 

  
Підготовку зазначених пропозицій від Української асоціації районних та обласних рад 

здійснювали експерти Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку. 
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НОВЕ У ФОРУМІ  
 
 
Зміни у антикорупційному законодавстві 
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Перейти на форум 

 

http://rozvytok.in.ua/forum/zapobigannya-koruptsiji-v-organakh-mistsevogo-samovryaduvannya/96-zminy-u-antykoruptsiinomu-zakonodavstvi
http://rozvytok.in.ua/forum/zapobigannya-koruptsiji-v-organakh-mistsevogo-samovryaduvannya/96-zminy-u-antykoruptsiinomu-zakonodavstvi
http://rozvytok.in.ua/forum/zapobigannya-koruptsiji-v-organakh-mistsevogo-samovryaduvannya/96-zminy-u-antykoruptsiinomu-zakonodavstvi
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Життя після виборів: Які запитання турбують у зв'язку із обранням нових 
представницьких органів та обранням (призначенням) нових посадових 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перейти на форум 
 

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
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


 

 

Шановні користувачі Ресурсного центру, представники органів місцевого 

самоврядування! 

 

На сьогодні Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади проходить особливий етап, а саме формування спроможних громад, від ефективного 

впровадження якого буде залежати подальший успіх децентралізації влади, оскільки за 

результатами якого мають з'явитися належні суб'єкти, яким буде можливо передати 

повноваження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У зв'язку із цим започатковано рубрику «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ», у якій  представлені 

матеріали щодо порушених питань, а також Моніторинг ЗМІ щодо реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, який готується щоденно Мінрегіоном 

та розповсюджується на адреси обласних та районних рад за сприяння Ресурсного центру зі 

сталого місцевого розвитку. 

 

Запрошуємо слідкувати за оновленнями цієї рубрику. 

 

http://rozvytok.in.ua/library?sid=959:%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%97%D0%9C%D0%86-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B
http://rozvytok.in.ua/library?sid=959:%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%97%D0%9C%D0%86-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B



