РЕЗОЛЮЦІЯ
XVII Всеукраїнської щорічної наради-семінару для
представників органів місцевого самоврядування
Учасники XVII щорічної наради-семінару, серед яких голови
районних, обласних рад, сільські, селищні, міські голови, а також
об’єднаних територіальних громад, заслухавши та обговоривши
питання порядку денного наради-семінару, і беручи до уваги перебіг
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні, що здійснюється на принципах децентралізації та
субсидіарності владних повноважень, з метою покращення якості
життя територіальних громад, ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до Верховної Ради України і Кабінету Міністрів
України та висловити підтримку таким першочерговим проектам
законів України:
• «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації
влади)», який відповідає Європейській хартії місцевого
самоврядування
та
Концепції
реформування
місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні,
схваленої розпорядження Кабінету Міністрів України від
01.04.2014;
• «Про внесення змін до Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» (нова редакція) (реєстр. № 8369 від
17.05.2018);
• «Про засади адміністративно-територіального устрою України»
(реєстр. №8051 від 22.02.2018);
• «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної
регіональної політики», підготовлений Мінрегіоном;
• «Про внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України
(щодо удосконалення механізму фінансування регіонального
розвитку)», підготовлений Мінрегіоном;
• «Про стимулювання розвитку регіонів» (нова редакція),
підготовлений Мінрегіоном;
• «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових
робочих місць на проблемних територіях», підготовлений
Мінрегіоном.

2. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України з пропозиціями щодо врегулювання таких питань:
- надання органам місцевого самоврядування доступу до
інформації про платників податків та їх об’єктів оподаткування
відповідної адміністративно-територіальної одиниці з метою
забезпечення належного планування соціально-економічного
розвитку;
- зарахування податків відокремлених підрозділів підприємств
до місцевих бюджетів за місцем розташування відокремлених
підрозділів підприємств;
- удосконалити механізм зарахування акцизного податку з
палива до місцевих бюджетів шляхом закріплення цього
податку за доходами бюджетів місцевого самоврядування
(відновити механізм який існував 2015-2016рр.), та мають
прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом;
- вважати за доцільне завершити процес формування
спроможних територіальних громад на принципі добровільності
та затвердити новий адміністративно-територіальний устрій на
рівні громад та районів;
- запровадити середньострокове бюджетне планування з метою
ефективного використання бюджетних коштів.
3. Звернутися до Центральної виборчої комісії України з проханням
розглянути внесені обласними державними адміністраціями
подання про призначення перших виборів у об’єднані
територіальні громади та призначити до них перші вибори у 2018
році (звернення додається).
4. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики та правосуддя з проханням невідкладно надати
роз’яснення Центральній виборчій комісії України про наявність
правових підстав для призначення перших виборів у об’єднані
територіальні громади у 2018 році (звернення додається).
5. Підтримати концептуальні засади проекту Закону про нагляд
(контроль) за законністю прийнятих рішень органів місцевого
самоврядування, підготовлені експертами аналітично-правової
групи Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, звернувши
увагу на необхідність зменшення кількості контролюючих суб’єктів
органів місцевого самоврядування.
6. Рекомендувати обласним радам, з метою підвищення
поінформованості
населення
щодо
реформи
місцевого
самоврядування та процесів децентралізації, започаткувати
щорічні обласні конкурси журналістських робіт з тематики
розвитку
місцевого
самоврядування
за
методологією
розробленою Радою Європи та апробованою на центральному і

обласному рівнях і доручити Секретаріату Асоціації узгодити з
Радою Європи питання поширення даної методології на
обласному рівні.
7. Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з
пропозицією про посилення комунікації з органами місцевого
самоврядування – власниками закладів охорони здоров’я щодо
питань реформування системи закладів охорони здоров’я.
8. Рекомендувати Міністерству охорони здоров’я України та органам
місцевого самоврядування, з метою уникнення дефіциту
бюджетних коштів на фінансування надання первинної медичної
допомоги та зменшення дефіциту коштів на вторинну медичну
допомогу, максимально сприяти в укладанні договорів між
медичними закладами та Національною службою здоров’я
України.
9. Звернутися до Програми «U-LEAD з Європою» надати сприяння в
залученні групи радників з впровадження державної регіональної
політики для навчання щодо підготовки регіональних стратегій
розвитку представників обласних рад, залучаючи представників
обласних державних адміністрацій - відповідальних за підготовку
та затвердження цих стратегій.
10. Доручити Секретаріату Асоціації поширити серед членів
Асоціації, шляхом розміщення на Веб-ресурсах Асоціації,
Методику формування спроможної мережі закладів освіти.
11. Доручити Секретаріату Асоціації із залученням зацікавлених
проектів міжнародної технічної допомоги та центральних органів
виконавчої влади провести засідання круглів столів з метою
напрацювання пропозицій до алгоритму дій з управління
комунальним
майном
та
майном
спільної
власності
територіальних громад.
12. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Львівської,
Закарпатської,
Івано-Франківської,
Чернівецької
областей
використовувати у роботі інформацію розділу Веб-порталу
Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку «Розвиток
гірських територій Українських Карпат» (http://rozvytok.in.ua/).
Взяти до відома інформацію, що зазначене, підготовлено на
ініціативу, що була висловлена на засіданні Робочої групи з
аналізу проблемних питань гірських територій, утвореної
рішенням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, та ця
ініціатива підтримана Мінрегіоном.

13. Доручити Президенту Асоціації, головам профільних комісій
Асоціації, Секретаріату Асоціації проводити консультації з усіма
зацікавленими сторонами щодо реалізації цієї резолюції.
Ухвалено учасниками XVII Всеукраїнської наради-семінару для представників органів
місцевого самоврядування
смт Затока, Одеська область
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