
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ

2019 р. сесія 7 скликання

Про стан проведення реформи децентралізації у Вінницькій області

Відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад», Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», висновки постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів, та обласних програм, з питань місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного та 
міжрегіонального співробітництва, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Вінницької обласної державної адміністрації про стан 
проведення реформи децентралізації у Вінницькій області взяти до відома.

2. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо недопустимості звуження обсягу повноважень обласних рад у сфері 
об’єднання територіальних громад, що додається.

3. Рекомендувати Вінницькій обласній державній адміністрації 
створити територіальним громадам належні умови та спростити процедуру 
подання необхідних документів щодо добровільного об’єднання й отримання 
відповідних погоджень.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 
територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального 
співробітництва (Колесник І.М.), з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А. Олійник



Додаток 1
до рішення _ сесії обласної Ради

7 скликання від 2019 року №

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабійету Міністрів України щодо 
недопустимості звуження обсягу повноважень обласних рад у сфері 

об’єднання територіальних громад

Законопроектом від 30 вересня 2019 року № 2189 «Про внесення змін 
до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» 
(щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів 
формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)» 
пропонується змінити процедуру напрацювання та затвердження 
перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 
Крим, областей. Зокрема, автори законопроекту вважають за доцільне 
забрати в обласних рад України повноваження схвалювати перспективні 
плани, тобто усунути представників територіальних громад, які були обрані 
на виборах саме задля донесення думки місцевого населення.

Підставами для прийняття такого рішення, виходячи з пояснювальної 
записки до згаданого проекту, є те, що обласні ради не завжди вчасно та 
раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів 
формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з 
метою збереження свого впливу на потенційних виборців.

Проте, це суперечить відповідним положенням Конституції України та 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які визначають, що 
обласні ради здійснюють представництво спільних інтересів територіальних 
громад області.

Відповідно до п.2 ст.2 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, 
виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси 
відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого 
округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих 
законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Позбавляючи обласні ради повноважень щодо схвалення 
перспективних планів формування територій громад областей, Верховна Рада 
України нівелює право громад бути почутими, а депутатів, які представляють 
своїх виборців позбавляють можливості виражати й захищати інтереси 
відповідної територіальної громади.

В Україніг ї влади, який за своєю



суттю передбачає передачу повноважень від центральних органів виконавчої 
влади до органів місцевого самоврядування «на місцях».

Проте законопроекти такого характеру свідчать про абсолютно 
протилежні наміри, оскільки місцеве самоврядування свідомо позбавляють 
можливості контролювати процес напрацювання та затвердження 
перспективних планів формування територій громад областей.

З огляду на це, ми, депутати Вінницької обласної Ради, висловлюємо 
своє занепокоєння щодо наміру обмежити права й можливості місцевого 
самоврядування в процесі проведення об’єднання територіальних громад та 
закликаємо не підтримувати проект Закону України № 2189 від ЗО вересня 
2019 року «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне 
об'єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури 
затвердження перспективних планів формування територій громад 
Автономної Республіки Крим, областей)».


