
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань  державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

14 березня 2018 року 

Веде засідання  перший заступник Голови Комітету  

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, дякую, що ми зібралися всі. Дозвольте мені 

розпочати сьогоднішнє засідання комітету. Наш голова сьогодні відсутній, 

він у відрядженні, виконуючи державні завдання. Тому дозвольте мені 

сьогодні провести засідання комітету.  

На засіданні присутні 10 народних депутатів з 17-ти. Є кворум. Є 

можливість розпочати нашу роботу. Якщо немає заперечень, то 

розпочинаємо наше засідання.  

Колеги, вам розданий проект порядку денного нашого засідання. Якщо 

немає ні в кого заперечень, то приймемо його за основу. Немає заперечень? 

 

______________. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Немає.  

Хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Утримався? Колеги, дякую. 

В кого є які пропозиції чи зміни до порядку денного? В мене є тільки 

одне повідомлення від народного…  Дубініна, вибачте.  

"У зв'язку з моєю відсутністю у Києві 14 березня прошу перенести 

розгляд Комітетом Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування проекту 

Закону про внесення змін до статті 46 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо забезпечення гласності та відкритості 

місцевих рад (№ 7071), на 21 березня 18-го року".   

Так, будь ласка.  



 

БУБЛИК Ю.В. Оскільки цей законопроект я доповідаю, то прошу 

підтримати пропозицію колеги і перенести, на коли просить депутат. І без 

нього не розглядати.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Юрій Васильович.  

Тоді є пропозиція прийняти наш порядок денний в цілому за 

виключенням закону про…  № 7, про проект Закону про внесення змін до 

статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо 

забезпечення гласності та відкритості місцевих рад (№ 7071). І переносимо 

його на наступне комітету. Якщо немає заперечень, прошу проголосувати за 

порядок денний в цілому з урахуванням цих пропозицій.  

Хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Утримався? Колеги, дуже 

дякую.  

Переходимо до  розгляду питань порядку денного. У нас є основний 

доповідач? Так уже є доїхали. Дякую.  

Переходимо  до розгляду першого  питання порядку денного. "Про 

результати моніторингу процесу реформування  місцевого самоврядування  у 

2017 році (у частині  фінансової децентралізації та  результатів проведеної 

оцінки фінансової спроможності 366 об'єднаних територіальних громад)".  

Я надаю слово Яніні Казюк,  координатору з  фінансової 

децентралізації, Центрального офісу реформ при Міністерстві регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

Яніна Мирославівна, скільки вам потрібно часу? 

 

КАЗЮК Я.М.  Я сподіваюсь, 10 хвилин. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 хвилин. Немає заперечень у колег? Немає.   

Будь ласка.  



 

КАЗЮК Я.М. Доброго дня! Дякую, Олена Володимирівна.  Дякую, 

шановні народні депутати, присутні, за надану  можливість висвітлити перед  

вами інформацію.  

Отже, всі  ми знаємо, що у нас реформа місцевого самоврядування 

почалася  з бюджетної децентралізації,  з фінансової децентралізації. І вже, як 

відомо,  за підсумками 2017 року обсяг власних доходів місцевих бюджетів 

за три роки збільшився  більше ніж понад 124 мільярда гривень.  

Крім того, що  ви бачите, абсолютні  зростання власних доходів  

місцевих бюджетів у вигляді податків  і зборів, також місцевим  бюджетам 

були передані і  міжбюджетні трансферти у вигляді  освітньої, медичної і 

інших трансфертів, дотацій. І  хочеться зазначити, що за  підсумками 2017 

року вперше за   всі роки  питома  вага місцевих бюджетів,  фінансового 

ресурсу місцевих бюджетів у зведеному бюджеті державному склав більше 

ніж  50 відсотків і за  2017 рів становив  51,2 відсотків. Це той  фінансовий 

ресурс, який мають  місцеві бюджети як у  вигляді власних доходів, так  і у 

вигляді   міжбюджетних трансфертів з державного бюджету. Тобто  місцеві 

бюджети  отримали  як ресурс, так  і відповідальність і … додаткові  

повноваження, відповідальність   в ефективному  управлінні  з цими  

ресурсами.   

І наступний моніторинг, результат, зокрема і по об'єднаних 

територіальних громадах, я думаю, покажуть ці результати. 

Крім того, що відбулося зростання власних доходів в цілому по 

місцевих бюджетах, також ви можете бачити, що і у розрізі основних 

доходів, таких як ПДФО, місцеві податки і збори на одного жителя,  також 

відбуваються кожного року темпи зростання цих надходження. 

І окремо зупинюся на цьому слайді щодо темпів зростання доходів 

загального фонду в цілому по Україні, який склав за 2017 рік (це синенька 

колонка) 31,4 відсотка. Але жовтенька – це об'єднані територіальні громади. І 

за підсумками 2017 року достатньо було приємно побачити, коли темпи 



зростання доходів місцевих бюджетів в об'єднаних територіальних громадах 

були в середньому більші, ніж в цілому по місцевих бюджетах України. 

Зокрема, тут було окремо виокремлено аналіз по 159 об'єднаних 

територіальних громадах, які мали відповідну співставну базу 

оподаткування, тобто надходження ПДФО і в 2016-му, і в 2017-му році. Це 

співставна база з іншими місцевими бюджетами і з містами обласного 

значення. І ви можете побачити, що і в цілому власні доході, і податок на 

доходи фізичних осіб, і місцеві податки, темпи зростання в об'єднаних 

територіальних громадах вищі, ніж по інших місцевих бюджетах. Зокрема, я 

думаю, що це можна зазначити і так підсумувати, що реформа рухається в 

правильному напрямку, тому що органи місцевого самоврядування і громади 

зацікавлені в нарощуванні фінансової спроможності, зацікавлені в пошуку 

резервів, в темпах зростання і в тому, щоб ефективно управляти тими 

можливостями, які їм зараз надані. 

Крім зазначених власних ресурсів, ну, це ви знаєте, окремо трішки 

зупинюся, що держава надає фінансову підтримку саме на розвиток і 

громадам, і розбудови інфраструктури громад. Крім того, що це окремі 

субвенції, зокрема, якими є головним розпорядником Мінрегіон, є також 

субвенція на соцекономрозвиток. Крім цього, ви знаєте, що з 2018 року 

передбачена субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 

доріг загального користування в обсязі 11,5 мільярда і 19 мільярдів 

державної підтримки саме на розбудову інфраструктури. Зокрема, цими 

коштами можуть скористатися і об'єднані територіальні громади, крім тієї 

інфраструктурної субвенції, яка  безпосередньо їм передбачена, тобто 

достатній вагомий фінансовий ресурс і  підтримка держави надається 

органам місцевого  самоврядування. Головне питання – ефективно 

використати ці кошти, ефективно  управляти і  щоб  залишки коштів … не  

залишалися кошти  невикористаними.  

Зокрема, за  2018 рік субвенція  на  інфраструктуру громадам 

громадами була використана  на 95 відсотків, Державного фонду  



регіонального розвитку т- акож біля 90 відсотків. Ну, трошки  менше було 

використано… трохи більше ніж 70 відсотків субвенції на  соціально-

економічний розвиток  всіма місцевими бюджетами. Тут також є питання 

щодо механізму, ефективного механізму цієї субвенції і розподілу і 

ефективного використання на місцях.    

Але, тим не менш, щодо  загальної картини по Україні  виконання 

місцевих бюджетів, і у вас і в роздаткових матеріалів є такі загальні підсумки   

фінансової децентралізації, результати й  перспективи. Я думаю, що  більш 

детальніше поки не буду зупинятись,  будуть питання - рада  буду відповісти.  

Хочу зупинитись окремо на проведенні оцінки, дехто називає 

"рейтинг", фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад. 

Також  у вас   є в роздаткових матеріалах і в цілому по  Україні по 366 

громадах за підсумками 2017 року. 

Нами було минулого року запроваджено такий аналіз і оцінка щодо 

позитивних, як би проблемних міст об'єднаних територіальних громад.  І для 

того, щоб  проаналізувати,  ми визначилися і згрупували громади, в першу 

чергу за чисельністю. І по кольорах ви можете бачити, що найбільші 

громади, які  мають чисельність понад  15 тисяч, - це зеленого кольору, 

найменші - які  мають чисельність до 5 тисяч. Я на цьому звертаю увагу, 

тому що далі по  рейтингу буде видно, як… по  фінансовій спроможності 

результати цих  громад за підсумками  виконання 2017 року.  

Крім того, оцінювання фінансової спроможності у громад ми провели 

за основними такими чотирма, на наш погляд, вагомими показниками. 

Звісно, можна було більш деталізувати, але для  того, щоб не загромождати, 

ми визначили основні такі фінансові показники, які  впливають на  показники  

спроможності будь-якого місцевого бюджету. Це власні доходи на  одного 

мешканця, рівень дотаційності бюджетів, тобто питома вага залежності від 

державного бюджету, що місцеві бюджети мають дотацію або реверс.  

Третій показник - це питома вага, тобто частка видатків, витрат на 

управлінські витрати, на утримання апарату без трансфертів, тобто за 



рахунок власних ресурсів.  

І четвертий показник - це капітальні видатки на одного мешканця. Це 

та можливість органів місцевого самоврядування, крім поточних витрат 

проїдання, спрямовувати на розвиток.  

І, отже, якщо подивитися загальний рейтинг 366 громад - це перша 

двадцятка на вашому екрані, - в принципі, можна побачити, як по кожному 

показнику відбуваються зміни. І хочу тут звернути увагу на оці кольорові 

позначки щодо спроможності громад.  

Загальна тенденція аналізу показала, що громади, які мають 

чисельність понад 5-7 тисяч, вони більш фінансово стійкі, більш фінансово 

спроможні у розвитку, ну, зокрема, щодо розвитку свого і майбутнього 

потенціалу. Тому що і управлінські витрати займають у власному ресурсі 

певну частку об'єднаних територіальних громад, і ті повноваження 

делеговані, які держава передала у вигляді і по ДФО і інших трансфертів, 

тобто все одно громада повинна мати певний фінансовий ресурс для того, 

щоб ефективно проводити свою адміністративну діяльність, управлінську 

діяльність.  

Є окремі винятки невеликих громад, які є позначені червоним 

кольором, до 5 тисяч. У нас є громади і 2, і 3 тисячі, які також є лідерами. 

Але це, можна сказати, окремі випадки громад, які мають якісь 

бюджетоутворюючі підприємства на своїй території. Але також, якщо 

дивитися у розвитку на майбутнє, виникають проблеми щодо кадрового 

потенціалу такої громади, щодо залучення інвестицій, щодо економічної, 

фінансової спроможності. Тобто є, над чим проаналізувати, подивитися.  

Крім того… Ну і ви маєте матеріали ці перед собою. І всі ці матеріали, 

до речі, рейтинг фінансової спроможності, аналіз, висвітлено на сайті 

децентралізації, він є в вільному доступі, окремо по кожній області, для того 

щоб, зокрема, кожний себе побачив, зміг проаналізувати. І ви бачите такі 

переходи від синього до червоного, якраз ці червоні кольори по кожній 

громаді показують, де є слабкі місця у  тій чи іншій громаді.  



Ми сподіваємося, що  наш цей моніторинг і оцінка фінансової 

спроможності дасть можливість  громадам в першу чергу проаналізувати, де 

є  їх слабкі місця, куди потрібно їм спрямувати свою увагу, сконцентрувати 

увагу: або на пошук резервів, доходів, на залучення  власних ресурсів, на  

залучення додаткових ресурсів, там на створення робочих місць, зокрема, для 

того щоб  отримувати податок на доходи фізичних осіб і зменшити рівень 

дотаційності, зменшити управлінські  витрати, які також по рейтингу 

тягнуть. І дуже приємно, з одного боку чути, коли… Вже  ми цей рейтинг 

вперше  запровадили за підсумками минулого року, першого півріччя, 9 

місяців, і зараз  маємо за підсумками року, коли вже громади  мають такий, я 

би  сказала, інтерес у  змаганні в тому, хто краще, на  якій позиції. Це 

говорить про те, що  лідери тих громад, які  прагнуть розвиватися, вони вже 

ж таки аналізують, здійснюють якісь заходи і зацікавлені в тому, щоб 

громада розвивалася, і такі  спортивні як би змагання між собою 

влаштовують.   

Тому сподіваємося, що це буде аналіз не тільки  корисний для 

аналітичного середовища, для вас безпосередньо, а також буде в першу чергу 

спрямований на  об'єднані територіальні громади, їм на допомогу.     

У наступних слайдах по кожній області ви також можете аналогічні  

побачити матеріали. Темпи зростання по кожній громаді власних  доходів із 

розрахунку на одного мешканця, вони також різні,  і це якраз говорить про 

те, що громади мають однакову, наприклад, чисельність, однакову 

можливість, в однакових умовах, але по-різному спрямовують зусилля на те, 

щоб нарощувати і вишукувати  резерви, як  власні, так і додаткові.   

Крім того, хочу зупинитися, декілька слів щодо субвенцій  на 

формування  інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Ну, як я вже 

зазначила, що в 2017 році вона була  громадами використана  на 95  

відсотків, і за два минулих  роки громади за рахунок  цього фінансового 

ресурсу змогли реалізувати,  відреконструювати, там, переобладнати  понад 3 

тисячі 600 об'єктів соціально-культурного інфраструктурного напрямку.  



Позитивним, звісно, є те, що кожного року збільшуються загальні 

обсяги субвенції. Наприклад, в 2016 році був 1 мільярд, але на 159 громад, в 

2017 році – 1,5 мільярда вже на 366 громад, ну, і на 2018 рік в державному 

бюджеті вже є 1,9 мільярда на 665 громад. 

Абсолютний обсяг збільшується загальний, але можна сказати, що 

негативною тенденцією є те, що із розрахунку на одного сільського 

мешканця – а ми знаємо, що ця субвенція розраховується на сільського 

мешканця, - відбувається зменшення абсолютних цих показників, якщо 

провести аналіз із розрахунку саме наданої державної фінансової підтримки 

на одного сільського мешканця. І правий слайд, ви бачите, що якщо в 2016 

році на 159 громад було 1 тисяча 107 гривень, то уже в 2018 році це 535. Це, 

звісно, йде такою негативною, дестимулюючою тенденцією і 

дестимулюючим фактором для того, що громади, які об'єднуються, і 

дискредитуючим для реформи місцевого самоврядування.  

Мінрегіоном були подані пропозицію, бюджетні пропозиції в 

минулому році для Міністерства фінансів, більші обсяги на 2018 рік. Це були 

2,5 мільярда, а не 1,9. Ну, маємо в державному бюджеті таку суму. І з метою 

того, щоб уникнути в майбутньому ці негативні тенденції у зв'язку з тим… це 

в першу чергу пов'язано, що немає чіткої методології розподілу цієї 

субвенції, виходячи з якогось фінансового нормативу. Мінрегіоном було 

подано, я знаю, на сьогоднішній день в уряді знаходиться цей законопроект, 

зокрема, закріпити, і там закріплена чітка методологія розрахунку субвенції 

цієї інфраструктурної, виходячи з середнього показника на сільського 

мешканця за минулі року, для того щоб на майбутнє врегулювати це питання 

і привести у співставні умови, і щоб громади, які створюються, мали 

відповідний фінансовий ресурс. І ця субвенція, буде в законопроекті 

передбачено, що буде закріплена протягом 5 років для громад, які 

утворюються. 

І, крім того, ще хотіла би…  це таке,  можна сказати, одне  з 

проблемних питань, яке виявили аналіз і минулого року, і цього року.  



І, ще крім того, хотіла би  зазначити на такому проблемному питанні. В 

принципі, знаю, що ваш комітет безпосередньо цим питанням також 

переймався і минулого року. Зокрема, аналіз показників надходжень  до  

місцевих бюджетів за минулий рік і вже січень-лютий  цього року  показує, 

що такий податок, як податок з палива, він… механізм як би існує, 

починаючи  з  2017 року, тому що ви знаєте, що  з  2015 року  було передано 

акцизний податок  з роздрібної торгівлі до місцевих бюджетів, який  

надходив  у 2015-2016 році  безпосередньо до  місцевих  бюджетів,  

зараховувався, і  базою оподаткування були роздрібний продаж палива з  

АЗС, безпосередньо з  кожної. І це було стимулом для того, щоб  органи 

місцевого самоврядування робили  якісь певні дії, виводили з тіні і були 

зацікавлені  в мобілізації цього фінансового ресурсу.   

З 2017 року було змінено механізм зарахування цього  податку. Він 

розчеплюється по принципу  розподілу, там,  можна сказати, як  субвенція  

1344 для місцевих бюджетів. В абсолютних показниках місцеві бюджети не 

втратили, є темпи нарощування. Але виходить з того, що із-за  того, що 

недосконалий механізм зарахування цих коштів і кожного року  

уточнюються постановою нормативи цих  зарахувань до  місцевих бюджетів, 

відбулась така негативна  тенденція. Зокрема, в минулому році за третій  

квартал, протягом третього кварталу  місцеві бюджети не отримували 1,5 

мільярда,  до кінця року  вони отримали, але відбулися   такі касові розриви. І 

зараз з січня-лютого, поки  приймалися нові нормативи  постанови, 28 

лютого була  прийнята ця постанова, у березні  будуть надходження до 

місцевих  бюджетів, але, тим не менше відбуваються  такі касові розриви, 

органи місцевого самоврядування  не можуть спланувати ефективно  свою 

видаткову частину. І, звісно, є  напруження у фінансуванні і проведенні  тих 

чи інших витрат. Тобто, зокрема, тут є  необхідність до  удосконалення і  

розгляд питання щодо бази оподаткування, в тому числі з роздрібної торгівлі 

для того, щоб зацікавити органи місцевого самоврядування.  

І крім того, хочу… Також були в минулому році, позаминулому році, 



зокрема, і ми подавали як експерти і Мінрегіону пропозиції, і на ваш комітет 

подавали, і в бюджетний комітет, щодо розгляду можливості зарахування 

цього акцизного податку з палива тільки до тих бюджетів, які мають прямі 

бюджетні відносини. Це міста обласного значення, об'єднані тергромади. 

Тому що сільська рада, яка має невелику чисельність і отримує вагомий цей 

фінансовий ресурс, не має видаткових повноважень, крім своїх власних 

повноважень, делегованих. Відповідно відбувається таке дестимулювання, в 

тому числі і як би прискорення реформи об'єднання, децентралізації, тобто це 

не стимулює цієї реформи. Тому тут є, знаю, що і з минулого року дебати, є 

пропозиції щодо перегляду, щоб ці бюджети, які мають ……. відносини, 

отримували цей акцизний податок з палива, зокрема, або зменшити відсоток 

зарахування там до сільських бюджетів.  

В принципі, загальні такі питання, сподіваюсь, що я змогла ознайомити 

вас. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, рада буду відповісти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо вам. Дякую, пані Яніно, вам.  

Колеги, чи є запитання у народних депутатів - членів комітету?  

Будь ласка, Олександр Володимирович.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В.  Доброго дня! Дуже гарне, змістовне дослідження. І 

справді багато речей, які корисно нам буде використати в роботі всім, і це 

дуже добре. 

Але хотів би звернути увагу на проблему оцих маленьких ОТГ, ми 

щоразу про неї говоримо. І от абсолютно документи підтверджують те, що 

ми, по великому рахунку, даючи дозвіл і приймаючи рішення про створення 

таких ОТГ, завтра отримуємо фінансову неспроможність і, по суті, 

підриваємо саму ідею утворення об'єднаних територіальних громад.  

Зараз чергові вибори за кілька місяців. І от в мене в Рівненській 

області, я кажу в мене, в мене на окрузі знову вибрали одну з таких ОТГ, 

скажімо так. 1700 осіб громада. І саме прикро, що, мабуть, приймаючи 



рішення в Кабінеті Міністрів, якось треба, щоби все-таки в обласних радах 

все-таки запитували вас стосовно можливості фінансової спроможності такої 

громади. Я був там минулого тижня, і, вибачте, ми просто порахували отак 

на пальцях. І наприклад, якщо ця громада, вона вже буде створена 

однозначно, їй буде бракувати освітньої субвенції 320 тисяч, медичної 

субвенції 450. От скажіть мені, яким чином, чому одні не чують інших, чому 

отакі рішення приймаються і проходять, та й створення таких громад, якщо 

ми всі "за" і все це розуміємо? Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пані Яніно. 

 

КАЗЮК Я.М. Дякую за запитання.  

Я думаю, що ви ж також знаєте, що у нас добровільне об'єднання 

територіальних громад. І мені здається, що зокрема саме тому, що, можливо, 

малоінформовані, можливо, не звертають увагу саме на цей практичний 

аспект щодо майбутнього існування, тому і відбуваються у нас об'єднання 

таких невеликих громад. 

Але з минулого року ще внесені зміни до законодавства щодо 

можливості доєднання. І ми знаємо, в цьому році вже багато є таких 

пропозицій, зокрема там Мінрегіоном щотижня моніторяться всі зміни, які 

відбуваються. І тому зараз головне питання щодо того, щоб не стільки 

кількісно, скільки якісно, щоб ця реформа не дискредитувалася, а створилися 

саме спроможні громади, і в тому числі шляхом добровільного об'єднання, 

тому що законодавство у нас зараз є добровільним. Тому кожен, хто йде на 

цей крок, повинен думати і прораховувати, і практично підходити до цього 

питання, тому… А коли буде прийняте вже адміністративне, я думаю, що 

коли вже народні депутати приймуть це рішення, тоді вже можна буде 

говорити про якісь там інші. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



Юрій Васильович, будь ласка.  

 

БУБЛИК Ю.В. Хотів би навести приклад, також свою Полтавщину, 

безпосередньо мій виборчий округ, де найближчим часом, у квітні місяці, 

відбудуться вибори до  об'єднаної громади, яка не налічує навіть  2 тисяч 

жителів, немає  опорної школи, немає дитсадка. Але  вони тепер будуть у 

форматі об'єднаної територіальної громади.  

Тому   хотів би звернути увагу, що  поряд з добровільністю  останнє 

слово  ще за головою облдержадміністрації, який повинен висловити  своє 

"за"  чи своє "проти" відповідним висновком.  На жаль, висновки пишуться  

типові, де  немає абсолютного ніякої  конкретики, з чим  відповідно важко в 

суді далі говорити, тому що, звичайно, такі об'єднання  будуть в судовому 

порядку скасовані. Але хотілося б бачити позицію уряду щодо цього. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Любомир Львович. Так, будь ласка. 

 

_______________. Доброго дня! Всі ми знаємо, що, окрім… Закон 

України  "Про добровільне об'єднання територіальних громад" складається   з  

двох частин. Перша частина говорить про, власне, саму  процедуру 

об'єднання, яка  передбачає виключно  добровільність цього процесу. Адже 

як мінімум  чотири або  п'ять має  бути рішень органів місцевого  

самоврядування, що вони погоджуються чи  не погоджуються у  об'єднання.  

Разом з тим, є друга частина, яка  полягає у затвердженні 

обов'язковому перспективного плану формування територій громад, де має 

бути  саме ця от частина складова, основна складова частина, пов'язана 

безпосередньо із  спроможністю. І у випадку, якщо  у нас відбулося 

об'єднання, яке не відповідає перспективному плану, то таке об'єднання 

говорить про те, що ця  громада буде звичайною великою сільською радою. 



Вона не  переходить на прямі бюджетні стосунки і так далі. Але чому 

приймаються рішення обласною радою  і подаються вони обласними  

державними адміністраціями і відхиляються, я маю на увазі, рішення щодо  

перспективного плану формування громад, виходячи із  політичних мотивів, 

це для  представників міністерства є загадкою.  

Разом з тим, хочу відмітити, що  минулого року були внесені відповідні 

запропоновані зміни до Закону про добровільні  об'єднання, яким 

передавалися повноваження, що  стосуються  затвердження  і складання 

перспективного плану уряду, але вони, на великий жаль, були провалені 

Верховною Радою.  

Разом з тим, є зареєстрований відповідний проект закону України. 

Сподіваємося, що він буде прийнятий. І у такому випадку, якщо уряд на себе 

візьме зобов'язання затверджувати і складати перспективні плани, виходячи 

із спроможності, то таких проблемних питань і створення таких от громад 

невеличких, які будуть в дійсності неспроможними, у нас не буде. Це будуть 

звичайні сільські, селищні ради, але вони не матимуть прямих бюджетних 

стосунків, не матимуть тих фінансових надходжень і тих повноважень, які 

мають на сьогоднішній день.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я би просила всіх запрошених, яким буде надане слово, 

представлятися, просто для стенограми. Дякую. 

Любомир Львович, будь ласка. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Погоджуюсь з тим, що інформація підготовлена якісно. 

вичерпно і за формою, і за змістом. І не може не радувати той факт, що 

місцеві бюджети виросли. В якщо я правильно зрозумів, у зведеному 

бюджеті становлять вже більше 50 відсотків. Це, звичайно,  плюс. 

Але що я хотів би запитати. Всі ми знаємо, що у минулому році стояло 

питання не тільки доходів, а стояло питання видатків місцевих бюджетів, 



зокрема в державному бюджеті України було перекладено частину 

державних видатків на місцеві бюджети. Зокрема це є питання житлово-

комунальних послуг, оплати праці непедагогічних працівників, компенсація 

за переведення, то фактично це ті кошти, які місцеві бюджети змушені були 

покрити і таким чином недофінансувати певні власні повноваження. Мені 

цікаво, чи, власне, ви як фінансист, який займається цими питаннями, чи ви 

маєте  відповідні  цифри, щоб просто розуміти, чи раптом так не вийшло, що   

цей ріст доходів  місцевих бюджетів був насправді нівельований із 

збільшенням видатків, які змушені були  органи місцевого  самоврядування 

здійснювати на не властиві для  них функції? Чи є такі цифри і чи можна 

було б з ними ознайомитись?  

Дякую. 

 

КАЗЮК Я.М. Дякую за запитання.  

На жаль, ми повними  цифрами не володіємо,  тому що це все ж таки 

дані Міністерства фінансів. Дійсно, аналіз, який вам представлений, він 

здійснений  на офіційних показниках Міністерства  фінансів, які для  

моніторингу, для  рейтингу по деяких основних отримуємо  від Міністерства 

фінансів. Але  більш  детальніше і ґрунтовніше по кожному  виду витрат я, на 

жаль, не мають чим вам відповісти, тому що  не маємо  ми всіх рівнів  

бюджетів.   

Знаю по окремих місцевих бюджетах. Зокрема, в минулому році була 

розроблена освітня формула  нова, яка виправила в цьому році  все ж таки ті  

недоліки, які  мали в  минулому році. Ну, негативне можна сказати, що  

додаткова дотація, яка надана на освіту й  охорону здоров'я, вона в цьому 

році була просто спрямована на  обласний рівень без  спрямування на ті чи 

інші обласні або об'єднані територіальні громади,  і деякі обласні бюджети, 

обласні адміністрації розподілили по-різному цю формулу. І тому,  можливо, 

і також і там об'єднаним територіальним громадам не весь необхідний 

фінансовий ресурс спрямували.  Але думаю, що  по освітній формулі, те, що  



я чула від  Міністерства освіти, там ці  негативні тенденції минулого року  

вже були враховані, і вони ще доопрацьовують, удосконалюють цю формулу.   

На жаль, в цьому  році медичну  субвенцію так  і не розподілили на 

первинку, на вторинку. І, зокрема, це виникає проблема щодо… з районами 

фінансування оцих нормативів фінансових. І знаємо, що  з другого  півріччя, 

можливо, зміниться  механізм отримання  цих коштів до  місцевих бюджетів. 

А щодо… в минулому році були пропозиції в законопроект щодо 

перенесення пільгового цього… на житлово-комунальні. Добре, що в 

останній  вже редакції все ж таки не возложили на місцеве самоврядування, 

зокрема, це більше стосувалося навантаження на міста обласного значення за 

житлово-комунальні послуги. Ну, добре, що до цього дослухалися і не 

перенесли ці витрати. Звісно, щороку ми бачимо, що і видаткові 

повноваження передаються з державного бюджету. І, зокрема, я знаю 

позицію Міністерство фінансів постійно це висловлює на всіх своїх 

засіданнях, коли формує бюджет на наступний рік, вони дивляться на 

залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів, вони дивляться на обсяги 

депозитів і аргументують тим, що місцеві бюджети мають вільний 

фінансовий ресурс, зокрема, в депозитах, і перекладають якби зі своїх 

проблемних питань на місцеве самоврядування. Тому тут є дійсно, 

погоджуюсь, що є такі тенденції і в 16-му році, коли ми мали ПТУ, передали 

на міста обласного значення на обласні бюджети без фінансового ресурсу і 

ми мали певні негативні наслідки. Але тут якраз для того, щоб Міністерство 

фінансів не було таких і аргументів, і ви зверніть увагу якраз перекладаються 

на в основному це міста обласного значення, тому що найбільший 

фінансовий ресурс, найбільші залишки, найбільші депозити. Але це говорить 

про те, що ті ресурси, як і передані у вигляді податків і зборів, органи 

місцевого самоврядування все ж таки повинні не накопичувати на депозитах, 

а використовувати і вкладати в розвиток своєї території, тоді у Міністерства 

фінансів, ну, я думаю, вже не буде таких вагомих аргументів просто 

передавати витрати. Ну, на жаль, детально я не можу вам дати... 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І ця фраза з трьома знаками оклику. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, щоб завершити ваше питання, то 

Любомир Львович, да. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Я зрозумів, що таких цифр нема, і нема відповіді. Ну і, на 

жаль, якщо нема таких цифр, то та інформація тоді є неповноцінною. Тому 

що я вважаю, що це є важливо для того, щоб коли ми приступимо до 

розгляду питання бюджету на наступний рік, щоб розуміти, чи це збільшення 

доходів, чи воно балансується тими надмірними видатками, чи ні.  

Тому, я не знаю, чи я можу собі дозволити звернутись до вас, можливо, 

ви найдете можливість і це проаналізувати, тому що я думаю, що і в рамках 

вашого проекту це би било корисно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олександр Володимирович. І, пані Яніна, трохи коротше відповідь на 

питання.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. … у порядку репліки на те, що я почув, дозволю 

собі з практики, а я постійно знаю реальну ситуацію справ на місцях, 

дозвольте собі кілька речей. 

Освітня субвенція. Мінфін змінив формулу розрахунку освітньої 

субвенції, і як на мене, не в кращий бік, зокрема збільшено кількість 

наповнюваності класів, знову ж такі ті ОТГ, які утворені навколо селищ, і ті 

громади опинилися в набагато гіршій ситуації, тому що вони прирівнюються 

до міського населення на сьогоднішній день. Це зменшило формулу, і є в  

брак освітньої субвенції в ОТГ утворених навколо селищ. Це перше. 



Другий момент. Підвищення мінімальної заробітної плати, яке 

відбулося з 1 січня. Парадокс, багато освітян стали отримувати меншу 

заробітну плату, ніж у грудні місяці до підвищення. Причина в структурі 

заробітної плати і в формуванні зарплати педагогам. Мова йде про так звані 

необов'язкові 20 відсотків престижності, які, наприклад, в грудні платилися, а 

місцеві бюджети, економлячи і часто навіть не маючи додаткових цих 

коштів, вони виконали Постанову Кабміну про підвищення мінімалки, але 

врізали престижність до 5 відсотків, деякі громади до 10 відсотків. І ці 

тенденції абсолютно підривають всю логіку дій як і уряду, так і нас з вами, і 

довіру людей.  

Наступна річ - це відсутність  субвенцій на дошкільну освіту і 

підвищення  мінімальної заробітної плати дошкільній освіті, працівникам 

дошкільної освіти,  лягло повністю на плечі органів місцевого 

самоврядування.  Логіки ніякої закінчили ті ж самі педагогічні  вузи одні й 

другі, а перебувають абсолютно в нерівних умовах. Освітяни отримують   

освітню субвенцію, а працівники дошкільних установ, перебуваючи на  

місцевих бюджетах, мають  на 30 відсотків, 25 відсотків  нижчі заробітні 

плати. В даному випадку це ще один  фактор, який підриває  процес 

децентралізації, в даному  випадку, і  становить  серйозні  загрози, бо так 

звана оптимізація, яку називають,  освітніх установ, вона, а ж  ніяк не на 

користь речам, які ми проводимо разом з вами.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Олена Петрівна, ви. 

 

БОЙКО О.П. Колеги,  приєднуюсь до подяки за якісну інформацію й 

дуже цікаву. І хотілося б трошечки більше  позитиву почути.  

Зокрема, минулого року ми вперше  почули слово "профіцит" місцевих 

бюджетів. Якщо є такі дані зведені по  Україні і  інформація, а якщо  ні, то на 



майбутнє, будь ласка, хотілось би почути таку позитивну й дуже серйозну і 

важливу  інформацію.  

Крім того, хотілось би почути інформацію про так звані  перехідні 

кошти. Це  вперше в бюджеті минулого року було  передбачено залишки 

коштів залишати, а не повертати. І це дуже важливо, скільки  залишилось і 

що   ми б могли зробити  за ці кошти, які  залишились і ми зекономили  для 

місцевих бюджетів.   

І так само по реверсній дотації. У вас є  інформація по областях - це 

дуже цікаво. Чи є така зведена  по всій України?  

І хочу ще раз  підтвердити, що наш комітет завжди  підтримує позицію 

Мінрегіону стосовно в тому числі і в першу чергу по бюджетній  

децентралізації. Ви знаєте, що ми підтримали і  вашу позицію і теж звернули  

увагу минулого року стосовно того, що  зменшується  не стільки дотація, а 

дотація на  одного жителя населення, ми це теж на це звертали увагу. 

Тому розраховуйте на нашу  підтримку. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ще колеги, хто  хоче задати питання чи виступите? Ні. Тоді я прошу 

запрошених, в кого  є  необхідність виступити. Будь ласка.  

 

ЧЕРНОВ С.І. Якщо дозволите, репліку. Чернов Сергій Іванович, голова 

Харківської обласної ради.  

Перше. Я, безумовно, підписуюся під усіма словами і доповіддю, яку 

Яніна Мирославівна сказала, і позитивних речей на багато більше, ніж 

проблем.  

Але на що хочу звернути увагу. Дуже коротко. Сьогодні я підтримую 

тут позицію народних депутатів абсолютно як людина, яка працює в регіоні, 

про те, що на сьогоднішній день неможна розглядати сьогодні спроможність 

тільки наявністю коштів, це 50 відсотків успіху. Треба, щоб наявність коштів 

ця переплавлялась у можливість надавати послуги. От така громада, тоді 



можемо називатися спроможною. І те, про що говорив Сергій Іванович зараз, 

висновки які дають по неспроможності на рівні обласних державних 

адміністрацій, то я б просив Мінрегіон чи уряд все-таки зробити перепон для 

цього. Якщо перспективний план обласними радами затверджений, то не 

може бути без змін перспективний план наданий висновок, який сьогодні 

провокує неспроможність такої маленької громади. І ми змушені будемо 

рано чи пізно приймати закон про об'єднання громад, не про приєднання, а 

об'єднання вже створених громад, враховуючи те, що ми наробили помилок. 

Відносно деяких цифр конкретику дуже коротко на прикладі 

Харківської області. Дійсно, ми багато ресурсу отримали для розвитку 

сьогодні регіону і громад, але, безумовно, відбувається повзуче таке 

повернення можливостей на центральний рівень. Воно завжди відбувалося і 

це відбувається не тільки в Україні, а у всіх країнах. Але просто для 

прикладу. Харківщина. В доповнення до того, що сказали народні депутати. 

От у минулому році прийняті зміни до Бюджетного кодексу, і 35 мільйонів 

гривень ми у цьому році недоотримуємо по екологічному податку, раз.  

Дали пільгу "Укрзалізниці", начебто гарну справу зробили. Харківська 

область недоотримує 55 мільйонів гривень. 2 мільярди сьогодні 

заборгованість державного бюджету перед Харківською областю по 

перевезенню пільгового контингенту. До сьогоднішнього дня ми ініціювали 

декілька разів, щоб була на державному рівні створена програма 

переселенців, до сьогоднішнього дня її немає, у Харкові їх 200 тисяч і вони 

не враховуються Мінфіном в розрахунках. І сьогодні Харківську область, я 

вам офіційно доповідаю, понад 400 мільйонів гривень щорічно вимушена 

відволікати від розвитку регіону на надання послуг медичних, освітніх 

людям, які проживають сьогодні в Харківській області і таке інше. Якщо 

скласти це цифри, то, безумовно, ми могли би набагато більше робити речей і 

хотілось би, щоб, ну, зворотного такого напрямку чи руху не відбувалося. 

Перевиконання експерименту митного, коли було це Львівська і 

Одеську там область, ми раділи всі, що дійсно там почали будуватися дороги, 



і це, дійсно, було ефективно. Що сьогодні робить податкова? Вона вже на цей 

рік дає такий напружений план, щоб не було перевиконання. Але ми на ці 

кошти, безумовно, планували розпочати потужне будівництво доріг в 

доповнення до дорожнього фонду, які створені, ну і таке інше.  

І все-таки… От Яніна Мирославівна сьогодні говорила про ресурс, 

який з кожним роком, це дійсно так, збільшується. За це ми вдячні і 

народним депутатам, і уряду, і Президенту. 19,7 мільярдів гривень – на 

регіональний розвиток. Але питома вага коштів, які на сьогоднішній день 

направляються через проектний підхід, про які ми з Сергієм весь час 

говоримо, вона зменшується, якщо брати в процентному відношенні. 

Хотілось, щоб все-таки філософія проектного підходу, вибачте, вона все-таки 

зберігалася, і  ми виховували самі себе і всі громади,з тим щоб ми не 

розподіляли кошти, як раніше,  пооб'єктно, а все-таки стимулювали 

підготовку проектного  підходу і на базовому рівні, і на регіональному, і коли 

ми будемо вимушені зробити адміністративно-територіальну  реформу і  на 

субрегіональному рівні.  

Дякую, вибачте за час. Міг би говорити дуже  багато, але наболіло 

трошечки. Тому хотілося б, щоб в майбутньому це народні депутати 

враховували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка. 

 

ОНИЩУК І.І. Асоціація  міст України, Онищук  Ігор Іванович. Якщо 

дозволите, 2 хвилини.  

Перш за все, хотів би подякувати  Любомиру Львовичу за те, що він 

абсолютно вірно сказав, ми, дійсно,  робили аналіз: видатки на розвиток 

власної інфраструктури зменшуються. До  нас приїжджають мери на 

засідання правління і  кожен другий  наголошує, що ті кошти, які можна  

спрямувати на розвиток інфраструктури,  зменшуються спецфонди і 



бюджети розвитку зменшуються. Ми, дійсно, проводили дослідження,  і свої 

показники  скинемо і поінформуємо  на електронці народних депутатів.  

По сказаному, дійсно, по видатках частка  місцевих бюджетів більше 

50 відсотків. Але якщо брати по доходах, то частка по доходах залишається 

все ж на рівні 20 відсотків, значна частина йде через трансферти, і 

залишається залежність  місцевих бюджетів з  державного бюджету.   

Хотів би  наголосити також  на тому, що темп доходів, темп росту  

доходів упав на  20 відсотків. Якщо за даними  Мінфіну в 2016 році до  2015-

го  ріст був  49,3, то в 2017 році до  2016-го - 30,9. 

Також би хотів наголосити на падінні, те, що сказала  Яніна, 

інфраструктурної субвенції на одного жителя майже удвічі. Удвічі знизилась, 

це не мотивує  громади до об'єднання. Частка капітальних видатків у 

загальній  структурі видатків місцевих бюджетів також знизилась,  частка 

капітальних видатків, тобто що можна  спрямувати на розвиток. Якщо взяти  

інфляційні процеси, то місцеві бюджети втрачають  значну частину.  

Стосовно акцизного  податку. Казати про те, що  місцеві бюджети не 

втратили є  невірним, тому що місцеві бюджети втратили. Фактично  з 2017 

року відбулася централізація  цього податку і він перерозподіляється  з 

державного  бюджету з метою  подолання корупції і тіньового сектору, і нам 

обіцяли плюс 2 мільярди росту. Натомість ми не отримали плюс 2 мільярди, а 

ми отримали менше ніж минулий рік, і нам компенсовували 

недонадходження до минулого року. Нагадаю, зарахування даного податку 

продовжено на 2018-2019 роки, але вже без компенсаційного ресурсу. Тобто 

якщо буде менше минулого року, то буде менше минулого року. 

Стосовно депозитів. Хотів би наголосити, що це тимчасово вільні 

кошти, які вже закладені у бюджетах, це не якісь вільні кошти. І станом на 

кінець грудня 17-го року нуль було, тому що є 11 Постанова щодо 

розміщення тимчасово вільних коштів, є процедурні процеси, і не всі місцеві 

ради мають змогу в той же момент, коли надійшли кошти, їх використати. Не 

зібралася сесія, немає проектно-кошторисної документації, просто не 



можуть. Натомість вони їх розміщають на депозитах, а потім за рахунок 

відсотків мають додаткові кошти.  

Хотів би наголосити і попросити, щоб члени комітетів звернули на це 

увагу при відстоюванні інтересів місцевого самоврядування. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, є пропозиція, якщо ніхто не настоює на своєму виступі, є 

пропозиція завершити. Давайте на закінчення дамо слово Яніні Мирославівні 

- і будемо завершувати. 

 

КАЗЮК Я.М. Дякую. 

В першу чергу я щиро дякую за ту підтримку і за те, що…. за 

позитивну оцінку цього моніторингу рейтингу, тому що це перші кроки, які 

були проведені. Хочу сказати, що у цьому році ми будемо розширювати, по 

окремих показниках більше детальніше робити аналіз. Звісно, всі там 30 чи 

50 показників вони не увійдуть у цей……., але розширювати будемо. 

Щодо залишків профіциту. Ну, в принципі, профіцит – це ті залишки 

коштів, які зберігаються щомісяця на рахунках місцевих бюджетів. І якщо 

подивитися за підсумками року, то тут в цій роздатці, там є залишки коштів і 

щомісяця в моніторингу реформ місцевого самоврядування, які 

висвітлюються на сайті децентралізації Мінрегіону, там оці показники 

фінансові є, тобто це і є профіцит місцевих бюджетів, який склався там на 

відповідну дату.  

Щодо перехідних залишків, які надані можливості субвенцій з 

державного бюджету в минулому році, - це 4 мільярди на сільську медицину, 

це якраз і плюс 1 мільярд цього року, ми маємо 5 мільярдів на сільську 

медицину, яка, ви знаєте, по окремій постанові діє, на розвиток сільської 

медицини. 

Також були в минулому році зроблені перехідні залишки субвенцій на 



соцекономрозвиток і можливість, але, на жаль, із Державним фондом 

регіональну розвитку ще цей механізм не доопрацьований до кінця, щоб 

залишки були перехідними. І по інфраструктурній субвенції залишки також 

не є перехідними, тобто частково вони є перехідними. 

Дякую Асоціації міст за те, що вони також бачать проблему в не... якби 

в неефективності механізму зарахування податку з палива, що його потрібно 

удосконалювати і, зокрема, всі ці наведені факти. Володимир Михайлович 

підтверджує, що є питання для цього удосконалення і перегляду цього 

механізму щодо акцизного податку з палива.  

В принципі, дякую за позитивні ваші відгуки і це говорить про те, що є 

потреба і ми будемо намагатися всі ваші пропозиції і зауваженні надати 

аналіз більш ширше, детальніше в наступні періоди. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую. 

Є пропозиція... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не почула. 

 

_______________. Є пропозиція підвести риску. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вже її підвели. Я просто заключне слово дала 

Яніні Мирославівні і говорю про те, що я пропоную взяти цю інформацію до 

відома, подякувати всім, хто сьогодні прийняв участь в обговоренні цього 

питання.  

Якщо немає заперечень, то прошу колег проголосувати. Хто – за? Хто – 

проти? Утримався? Дякую.  

Центральному офісу реформ дуже вдячна за те, що… Мінрегіону два 

рази вдячна. І дозвольте мені подякувати, останнє уже слово, всім, хто, ще 



раз говорю, прийняв участь в сьогоднішньому обговоренні. 

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: "Про 

проект Постанови про зміну в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Добропільського району 

Донецької області" (№ 7310). Голова підкомітету Микола Трохимович 

Федорук.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановна Олена Володимирівна, шановні колеги, ця 

постанова, як і дві наступні чи навіть три наступні, вона ліквідовує такий 

парадокс в адмінтерустрої в нашій державі як "матрьошка". І те, що 

пропонується привести в порядок, вивести із підпорядкування 

Добропільської міської ради і Білоцерківської міської ради, точніше села 

Білозерське та селища Бокове, яке входить у Білозерську міську раду, 

приводить в порядок і дає можливість проводити процес об'єднання 

територіальних громад. Тому є пропозиція підтримати пропозицію Донецької 

обласної державної адміністрації і військово-цивільної адміністрації і 

прийняти дану постанову, яку подають у тому числі наш колега Віталій 

Семенович Курило і депутат Єфімов. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є запитання до підкомітету? Немає.  

Віталій Семенович, немає у вас? Все нормально?  

Тоді, колеги, є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України 

відповідну до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України проект Постанови (з №7310) за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому, 

визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата Федорука Миколу 

Трохимовича. Якщо немає заперечень, прошу, колеги, проголосувати. Хто – 

за? Хто – проти? Утримався?  

Дякую. Прийняти за основу та в цілому. І Микола Трохимович 



доповідає на пленарному засіданні. Дякую, колеги. 

Переходимо до наступного питання порядку денного: "Про проект 

Постанови про зміну в адміністративно-територіальному устрої Донецької 

області зміною встановлення між Олександрійського району Донецької 

області (№7311)". Голова підкомітету Микола Трохимович Федорук. 

 

ФЕДОРУК. М.Т. Аналогічна постанова, тільки виводиться із 

підпорядкування Олександрівського району, а точніше, в Олександрівський 

район Новодонецьке, селище міського типу Новодонецьке, і тим самим 

збільшується Олександрівський район Донецької області, ліквідовується 

матрьошка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до підкомітету? 

 

_______________. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. Можливо, до автора? Немає. Дякую, колеги. 

Є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до 

пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної 

Ради України, проект Постанови за №7311 за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. Немає заперечень? Немає. Колеги, 

прошу проголосувати.  

Хто – за? Хто – проти? Утримався? Дякую. Прийнято одноголосно. 

І доручити виступити співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України народному депутату Федоруку Миколі 

Трохимовичу. Немає заперечень, колеги? Немає. 

Прошу голосувати. Хто – за? Хто – проти? Утримався? Колеги, дякую. 

Переходимо до наступного питання порядку денного про проект 

Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької 

області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області 



(№ 7249). Голова підкомітету Микола Трохимович Федорук. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановні колеги, тут є, у цій постанові є деяка 

особливість. Ми пропонуємо… В проекті пропонується змінити 

підпорядкування селища Красна Гора Бахмутської міської ради Донецької 

області Соледарській міській раді об'єднаної територіальної громади 

Бахмутського району.  

На жаль, Верховна Рада не має таких повноважень, тому ми не може 

підтримати перший пункт даної постанови, а пропонується лише записати, 

прийняти постанову без цього першого пункту. Змінити межі Бахмутського 

району Донецької області, збільшивши територію на 164 гектари за рахунок 

передачі до його складу селища міського типу Красна Гора Бахмутської 

міської ради. А після того, як Верховна Рада прийме дану постанову, 

військово-цивільна адміністрація своїм розпорядженням реалізує пункт 1 і 

підпорядкує цю Красну Гору Бахмутської міської ради Соледарській міській 

раді. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є запитання до голови підкомітету? 

Немає. 

Тоді є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 

пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної 

Ради України проект Постанови з номером 7249 за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу та в цілому за умови врахування 

зауважень комітету видалення з проекту постанови пункту номер 1. 

Якщо немає заперечень, колеги, прошу голосувати. Хто – за? Хто – 

проти? Утримався? Дякую. Прийнято одноголосно.  

І визначити співдоповідачем з цього питання Миколу Трохимовича 

Федорука. Немає заперечень? 

Колеги, прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримався? (Шум у залі) 

Відносно цієї постанови? Ми її тільки проголосували. Ну, будь ласка.  



 

_______________. Та ми підтримали вже. 

 

БИЧЕНКО Л.А. Дозвольте? Биченко Людмила Анатоліївна, директор 

Департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької 

облдержадміністрації. Якраз я представляю Донецьку область і ті проекти 

постанов… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, мікрофон. Зачекайте, будь 

ласка. (Шум у залі) 

  

БИЧЕНКО Л.А. Перепрошую. Донецька облдержадміністрація. 

Шановні народні депутати, у нас дійсно складний адміністративно 

територіальний устрій і 5 міст обласного значення, які мають собі 

підпорядкування ще 7 міст. Тобто для того, щоб призначити вибори, ми вже 

другий рік чекаємо прийняття цих постанов. На сьогоднішній день винесли 4 

проекти постанов. 

Що стосується Бахмутського району. Бахмутська міська рада має у 

своєму підпорядкуванні, мала у підпорядкуванні місто Соледар, місто Часів 

Яр. Насправді ці міста мали орган місцевого самоврядування. І коли ви 

приймали ці постанови, таким чином ми вивели з підпорядкування місто 

Часів Яр і місто Соледар і створили Соледарську міську об'єднану громаду. 

Для того, щоб ми могли призначити вибори в Бахмутській міській об'єднаній 

громаді, нам потрібно цю білу пляму у вигляді Красної гори вийняти і 

передати на територію Соледарівської міської ради. Так вийшло, що Красна 

Гора - це селище, яке не має органів місцевого самоврядування. Нам 

потрібно оцю білу пляму у вигляді Красної Гори вийняти і передати на 

територію Соледарівської міської ради. Так вийшло, що Красна Гора – це 

селище, яке не має органів місцевого самоврядування і тому Бахмутська 

міська рада, вона представляє інтереси і те населення яке на території – 500 



жителів, вони  чекають призначення виборів. Якщо проголосуємо частково 

цю постанову, це відтягне процес добровільного об'єднання громад. 

Бахмутська міська об'єднана громада уже двічі отримувала постанову 

Центральної виборчої комісії щодо відсутності правових підстав призначення 

перших виборів, мотивуючи тим, що: перше, це місто обласного значення, і 

друге, це такий анклав, як Красна Гора. Тому у нас пропозиції і прохання, 

щоб ви підтримали, і що стосується розпорядження обласної військово-

цивільної адміністрації, мит не можемо призначити вибори. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це не ваші повноваження, ви не можете 

точно призначити вибори. 

 

БИЧЕНКО Л.А. І не можемо підпорядкувати Соледарській міській раді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Микола Трохимович зараз, голова 

підкомітету. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Я ще раз, не ...... (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Виключіть, будь ласка, свій мікрофон.  Дякую. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Я ще раз хочу підкреслити, ми, навпаки, Верховна 

Рада не може змінити підпорядкування селища міського типу Красна Гора 

Бахмутської міської ради Соледарській міській раді. Це  може зробити після 

того, як ми приймемо рішення, змінивши межі Бахмутського району 

Донецької області військово-цивільна адміністрація своїм розпорядженням. 

А що стосується  призначення  виборів, то не буде їх призначати обласна 

військово-цивільна адміністрація, буде їх призначати Центральна виборча 

комісія. Тому я не бачу необхідності повертатися знову до… Я б це 

доповів… 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Людмила Анатоліївна, дуже дякуємо за ваш виступ. 

Рішення з цього приводу прийнято уже комітетом.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Про 

проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Слов'янського району 

Донецької області (№ 8009).  

Голова підкомітету Микола Трохимович Федорук. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Тут взагалі, знову ж таки, парадокс: Святогірськ 

взагалі не має нічого спільного із Слов'янськом, знаходиться на відстані 

декілька десятків кілометрів. Ніяких спільних меж не має. Це взагалі 

парадокс. І я не знаю, як раніше робився… Ну, є такі не догадки, а принципи 

адмінтерустрою, який робився в Радянському Союзі, спочатку по кількості 

утворювалися районні підпорядкування по кількості працівників НКВД, а 

потім по кількості комуністів, мабуть, таким чином робили ці "матрьошки". 

Ну, принцип НКВД, то була Дрогобицька область, хто не знає, Львівська і 

Дрогобицька, потім створили лише Львівську. 

Тому пропозиція підтримати дане рішення і змінити межі 

Слав'янського району (так здається кажуть, не Слов'янського району, а 

Слав'янського району) Донецької області, вивівши з його підпорядкування 

місто Слов'янська... Святогірськ, Святогірську міську… Я не знаю, місто чи 

селище Святогріськ. Місто Святогірськ.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Миколо Трохимовичу.  

Чи є у Донецької адміністрації? Вже не після голосування, а до я вам 

даю слово. 

 

БИЧЕНКО Л.А. Дякую. 

Питання в тому, що  вже було винесено… (Шум у залі) Дякую. 



Справа в тому, що   у минулому році вже ставили на порядок денний 

цю постанову. Так, не прийняли. Тому  ми дуже  просимо, щоб  в 

найближчий час  прийняли  і проголосували  цю постанову, бо для Донецької 

області вкрай важливо саме  ці чотири постанови, для того що  громади 

отримали повноваження і там призначити перші вибори. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Так,  Миколо Трохимович. 

 

ФЕДОРУК М.Т.  У мене є прохання,  щоб ви звернулися до своїх 

депутатів Матвієнкова…  оці, які… Солода,  Королевської. Це вони завалили, 

не проголосували, щоб ви знали, донеччани не проголосували за цю 

постанову. Вона  виносилась в зал і вже ви мали би… а не проголосували 

ваші,  скажімо так. 

 

_______________. … колеги. 

 

 

ФЕДОРУК М.Т. … не колеги, а  представники славного Донецького 

краю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це просто сьогодні йде рекомендація, просто  йде 

сьогодні рекомендація комітету. Якщо Донецька  адміністрація звернеться до 

депутатів-мажоритарників Донецької області щодо підтримки даної 

постанови, я думаю, що це буде мати якийсь уже  результат. Дякую. 

Колеги, є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 

Регламенту Верховної Ради  України проект Постанови з  номером 8009 за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 



Якщо немає заперечень, прошу голосувати.  

Хто – за? Хто – проти, колеги?  Утримався? Дякую. 

 Є пропозиція доручити  виступи з цього питання на  пленарному 

засіданні Миколі Трохимовичу Федоруку. Немає заперечень?  

Хто – за, прошу голосувати. Колеги, голосуємо. Хто – проти? Хто – 

утримався? Ви мене хвилюєте.  Так, дякую. 

 

_______________. Можна задати запитання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

ПАРХОМЕНКО В. Вибачте. Асоціація міст України, Пархоменко 

Володимир. Оскільки часто доводиться  мати справу  саме з Святогірськом, 

хотілося  б все-таки запитати, коли ми виймаємо Святогірськ  зі 

Слов'янського  району і не говоримо про  його приєднання до якогось 

району,  який він отримує статус?  

 

ФЕДОРУК М.Т. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зачекайте Микола Трохимович, у вас мікрофон не 

включений.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Володимире Георгійовичу, ми не виймаємо його із 

Слов'янського району, ми навпаки виймаємо його з міста Слов'янська, а 

вклинюємо в Слов'янського район. Це в одному району, щоб було розуміння. 

Але тут парадокс взагалі для мене було, 40 кілометрів чи скільки там до 

Святогірська і Слов'янське, і це виявляється одна міська рада. 

 

_______________. 258 "матрьошок" у нас в державі. 

 



ФЕДОРУК М.Т. Ну, вже бачите, вже буде менше на 5. (Загальна 

дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми іноді… А тоді з цим прикладом виходимо на 

подібне об'єднання виборчих округів під час виборів. І от таке получається, 

там де захотів, там ткнув пальчиком із закритим оком, там получається уже 

частина округу. Ну, це приблизно теж саме. 

Колеги переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: 

"Про проект Постанови про звернення до Президента України щодо 

присвоєння звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно)" (№ 7491).  

Голова підкомітету Олександр Володимирович Дехтярчук. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, комітет за дорученням Голови 

Верховної Ради Парубія розглянув проект Постанови про звернення до 

Президента України щодо присвоєння звання Героя України Аміні Окуєвій  

(посмертно), поданий народними депутатами України Ляшком, Мосійчуком, 

Геращенко, Лозовим, Ліньком, Котвіцьким. 

Зазначеним проект постанови пропонується… Законопроектом 

пропонується звернутися до Президента України з пропозиціє про 

присвоєння Аміні Окуєвій вищого ступеню відзнаки в Україні – звання Герой 

України (посмертно) та за результатами громадського обговорення здійснити 

відповідні заходи щодо перейменування однієї з вулиць населеного пункту 

на честь Аміни Окуєвої. 

Проект підготовлено авторами з метою відзначення Аміни Окуєвої 

активної учасниці подій Революції Гідності та війні на сході, яка виявила 

громадянську мужність, силу духу та героїчну самопожертву, віддавши своє 

молоде життя за європейське майбутнє України.  

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 92 Конституції України 

виключно законами України встановлюються: державні нагороди.  

Закон України "Про державні нагороди України" встановлює державні 



нагороди України для відзначення громадян за особисті заслуги перед 

Україною.  

Відповідно до Статуту звання Герой України, затвердженого Указом 

України, "По звання Герой України" подання про присвоєння звання Герой 

України вносять Президентові України Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Конституційний Суд, Верховний Суд України, Вищий 

господарський суд, Генеральна прокуратура та інші центральні органами 

виконавчої влади, Верховна Рада та Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим.  

Згідно частини другої статті 46 Регламент Верховної Ради України 

актами Верховної Ради є закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, 

заяви відповідно. 

Враховуючи викладене, всебічно обговоривши дане питання, ми 

пропонуємо на розгляд комітету рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до чинного законодавства проект Постанови про звернення до 

Президента України щодо присвоєння звання Герой України Аміні Окуєвій, 

поданий народними депутатами, за наслідками розгляду в першому читанні 

винести в сесійний зал. От таким чином. 

Від себе можу додати, що сьогодні День добровольця, і я вважаю, що 

наш комітет повинен і словом, і ділом підтримати цю позицію і підтримати 

таке подання. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Володимировичу.  

Будь ласка, Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, я пропоную підтримати цю 

постанову. Я особисто, не дуже добре, але особисто знав Аміну, знаю її 

мами, яка відома одеська журналістка. І думаю, що це буде правильним 

кроком з нашого боку. Тому пропозиція всім підтримати. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

я провела сьогодні перемовини з профільним міністерством з цього 

приводу. От теж вони дуже підтримують цю пропозицію і просили комітет 

сьогодні прийняти те рішення, яке сьогодні запропонував профільний 

підкомітет і Олексій Олексійович. 

Якщо немає запитань, колеги, до пана Дехтярчука, то я прошу перейти 

до голосування. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Радій 

України проект Постанови про звернення до Президента України щодо 

присвоєння звання Герой України Аміні Окуєвій (посмертно) (№ 7491) за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому? Хто 

- за, прошу голосувати. Хто – проти? Утримався? 

Колеги, дякую. Прийнято одноголосно. 

Є пропозиція доручити виступити від комітету при розгляді цього 

питання на пленарному засіданні Верховної Ради України голові підкомітету 

Дехтярчуку Олександру Володимировичу. Немає заперечень, колеги? Немає. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто – проти? Утримався? 

Колеги, дякую. 

На превеликий жаль, ми розглянули всі питання порядку денного. 

Якщо у вас немає зауважень (зачекай, не переживай, зараз перейдемо), якщо 

немає зауважень до основної частини засідання нашого комітету, я хочу 

надати слово нашій Анжелі Володимирівни. Вона розкаже зараз в "Різному" 

про те, які ми розумні, гарні, красиві і так далі, члени нашого комітету. 

Будь ласка, Анжела Володимирівна, можете про це розказати. 

 

МАЛЮГА А.В. З приємністю повідомлю, що громадянська мережа 

"ОПОРА" вкотре зробила дослідження - і третій рік поспіль комітет займає 

перше місце з питань відкритості, прозорості, публічності. Я думаю, це 

досягнення завдяки тому, що якраз ви так активно переживаєте всі процеси 

децентралізаційні, які відбуваються. І, напевно, ота відданість справі дала 

можливість нам отримувати перше місце третій рік поспіль. 30 балів з 34-х 



можливих.  

(Оплески) 

  

_______________. А дослідження ……. в цілому чи безпосередньо 

кожного депутата? 

 

МАЛЮГА А.В. Комітет. Комітет і веб-сайт комітету, який 

супроводжує секретаріат.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друге місце зайняв Комітет свободи слова та 

інформаційної політики, і третє місце – Комітет з прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин. 

Анжела Володимирівна, я пропоную вам зробити рейтинг депутатів – 

членів комітету в алфавітному порядку і написати, хто перше місце, а хто 

останнє. Зараз я скажу. (Шум у залі) Шкрум у нас вылетает, конечно, 

последнее место.  

Так, колеги, всім дякую. Якщо немає зауважень… Так, будь ласка. 

 

ГУЛЯЄВ В.О. 8 июня, 11 июня будет проходить круглый стол и 

выездное заседание… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Форум. 

 

ГУЛЯЄВ В.О. А, форум. ………. будет лучше. Это будет, Алексей 

Алексеевич, это будет в Авангарде, если мы это самое… Это об'єднана 

громада, которая…  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Какого числа? 

 

ГУЛЯЄВ В.О. 11 июня.  



Это об'єднана громада, которая… Кто хочет увидеть настоящую 

об'єднану громаду, правда, это, говорят, "7 километр" там находится, но тем 

не менее, то есть там очень хорошо… 

(Загальна дискусія) 

  

МАЛЮГА А.В. Можна я деякі уточнення до Василя Олександровича? 

 Постійний партнер комітету Програма Ради Європи "Децентралізація 

та територіальна консолідація" повністю бере на себе можливість підтримки 

форуму, це буде великий форум об'єднаних громад, який буде відбуватись на 

Одещині, близько 200 людей будемо запрошувати, під егідою комітету це 

відбудеться. Голова комітету просить узгодити з кожним із вас у зв'язку із 

тим, що це буде велике зібрання, ми би хотіли під час форуму, так як у 

Львові, провести виїзне засідання комітету. Для виїзного засідання комітету 

треба 9 присутніх для відкриття кворуму і проведення засідання. Тому я з 

кожним із вас особисто в окремому порядку переговорю. 

З приводу того, що Василь Олександрович сказав, що є у нас, дійсно, в 

Авангарді об'єднана громада. Буде це робитися на, скажемо так, цьому 

майданчику. Але перед тим, як у понеділок буде проведена така велика, 

скажемо так, такий захід великий, у неділю буде можливість відвідати 

Вилкове, українська Венеція, тому, в принципі, у нас буде можливість  

об'єднати два  заходи. Можливість побачити Україну і можливість… (Шум у 

залі) 

Віталій Семенович, гроші треба збирати.  Дорого. (Шум у залі) 

Тому будемо займатись логістичними… 

 

_______________. Анжела Володимирівна, а як Гуляєв… 

 

 


