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Віце-прем’єр-міністру України-Міністру
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Зубко Г.Г.
Шановний Геннадію Григоровичу!
Асоціація малих міст України висловлює Вам свою повагу та інформуємо про значні
проблеми міст районного значення, які пов’язані з останніми змінами до бюджетного
законодавства. Ми маємо ряд даних, що зібрані з міст районного значення, які демонструють
критичний стан, що спричинено змінами до Бюджетного та Податкового кодексів України та
державним бюджетом 2015 року:
Результат
Прийнято
Не прийнято
Не прийнято через конфлікт з РДА

%
63
26
11

Загальний фонд

Загальний фонд збільшився
Загальний фонд зменшився

29
71

3.

Фонд розвитку

Фонд розвитку збільшився
Фонд розвитку зменшився
Фонд розвитку відсутній

6
76
18

4.

Передача повноважень дошкільної освіти та
культури районним державним адміністраціям

Не вимагають
Вимагають
Вже передано

52
22
26

1.

Стан прийняття міських бюджетів

2.

Ми пропонуємо доручити Міністерству фінансів України зібрати більш достовірні дані для
виправлення поточної ситуації. Районні державні адміністрації необхідно зобов’язати виділяти в
2015 році трансферти в обсязі не меншому ніж в минулому році на фінансування закладів
дошкільної освіти, культури та делеговані повноваження з державного управління.
В зв’язку з тим, що напруга виникає саме на рівні міст районного значення, пропонуємо
запрошувати до участі в робочих групах чи нарадах представника саме міст районного значення.
З 1 січня 2016 року міста районного значення ( їх налічується 269) будуть позбавлені
повноважень і ресурсів. Замість того, щоб стати локомотивами змін в своїх регіонах, вони
втрачають спроможність і дієздатність. Ми завжди демонстрували найбільшу зацікавленість в
проведенні реформи місцевого самоврядування і готовності до отримання додаткових
повноважень, маючи необхідну інфраструктуру і найбільшу вмотивованість до змін. Саме тому
пропонуємо врятувати ситуацію наданням всім містам районного значення статусу обласного
значення, що сприятиме позитивному ходу реформи місцевого самоврядування. Це забезпечить
формування в кожному районі інфраструктури об’єднаних громад і процесу приєднання сільських
територій.
Ми плануємо проведення З’їзду малих міст України для залучення всіх зацікавлених
сторін і обговорення шляхів ефективного проведення реформи місцевого самоврядування і
зробити міста районного значення локомотивами змін в регіонах. Пропонуємо Міністерству
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України стати
партнером проведення З’їзду малих міст України.
З великою повагою
Голова Асоціації малих міст України,
Міський голова м.Українка,

Павло Козирєв

