РЕЗОЛЮЦІЯ
Х Щорічної конференції малих міст України
Ми, учасники
Х Щорічної конференції малих міст України «Муніципальна
консолідація. Інтереси міст районного значення», відзначаємо, що здійснення реальних кроків
реформи місцевого самоврядування є надзвичайно актуальним саме на рівні міст районного
значення. Міста районного значення опинились в ситуації цілковитої невизначеності через
порушення термінів проведення реформи місцевого самоврядування, гальмування процесу
об’єднання громад та наближення місцевих виборів.
Основні результати реформи місцевого самоврядування повинні бути отримані саме на
рівні міст районного значення та селищ-райцентрів, які сьогодні складають каркас
адміністративно-територіального устрою країни і в перспективі всі гарантовано стануть
центрами об’єднаних громад. Вони вже сьогодні надають послуги населенню навколишніх сіл,
працевлаштовують сільське населення, але не отримують для цього відповідних ресурсів.
Ми, учасники Щорічної конференції малих міст, вважаємо за необхідне виділити
окремий напрям реформи місцевого самоврядування на рівні міст районного значення для
врахування їх інтересів та запропонувати:
- створення окремої тематичної робочої групи (при Мінрегіоні) для підготовки
пропозицій законопроектів щодо реалізації реформи місцевого самоврядування на
рівні малих міст;
- створити окрему підгрупу в експертній групі з питань законодавчого забезпечення
децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування (при Голові
Верховної Ради України);
- включити представника малих міст до Ради регіонального розвитку при
Президентові України.
Учасники конференції в цілому підтримують пропозиції Президента України щодо змін
до Конституції України в частині децентралізації влади та реформи місцевого
самоврядування, але вважають за необхідне запропонувати:
- щодо повноважень Президента України: надати можливість зупиняти повноваження
органів місцевого самоврядування виключно у випадках вчинення ними дій, що
становлять загрозу порушення державного суверенітету та територіальній цілісності;
- щодо повноважень Префекта: надати право зупинити рішення органів місцевого
самоврядування виключно на підставі рішення суду.
Щодо змін до законодавства про місцеві вибори:
-

вибори депутатів міських рад малих міст проводити за мажоритарною системою;
надати право сільським, селищним, міським головам бути депутатами районної,
обласної ради;
запропонувати підписання угоди про співпрацю між Громадською мережею Опора
та Асоціацією малих міст України щодо розробки та представлення змін до
виборчого законодавства в частині місцевих виборів

Щодо вирішення проблеми «1 січня 2016 року» для міст районного значення:
-

-

Постановою Верховної Ради України надати статус міст обласного значення всім
містам районного значення і селищам - районним центрам;
у випадку не надання статусу обласного значення містам районного значення і
селищам – районним центрам, як альтернативу пропонувати пролонгацію ст. 20
Перехідних та прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України, гарантувавши
повноту фінансування делегованих повноважень;
звернутись до Міністерства фінансів України з пропозицією зібрати вичерпні дані
про стан бюджетів міст районного значення за І півріччя 2015 року та про виконання
районними державними адміністраціями вимог Бюджетного Кодексу України щодо

-

-

виділення трансфертів в обсязі не меншому ніж в минулому році на фінансування
закладів дошкільної освіти, культури та делегованих повноважень з державного
управління;
звернутись до Верховної Ради України з пропозицією проведення парламентських
слухань з питання реалізації реформи місцевого самоврядування на рiвнi міст
районного значення;
учасники конференції, розуміючи, що головним питанням в процесі проведення
об’єднання громад є місцеві дороги, пропонують створити для фінансування
будівництва та капітального ремонту доріг окремий національний фонд або
передбачити фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Щодо діяльності після місцевих виборів 25 жовтня 2015 року:
-

-

-

-

спільно з Регіональними офісами реформ запровадити дистанційний курс навчання
для представників органів місцевого самоврядування малих міст з питань об’єднання
громад та розвитку їх спроможності;
організувати обговорення проекту Закону «Про органи самоорганізації населення»
та сформувати чітку позицію представників органів місцевого самоврядування та
представників громадянського суспільства;
на основі результатів українсько-швецького проекту «Місцеве самоврядування і
верховенство права в Україні» поширити діяльність Асоціації малих міст України в
напрямку зміцнення принципів партисипативної демократії та верховенства права в
малих містах України. Запропонувати навчання, які дозволять новообраним
представникам місцевого самоврядування використовувати методи самооцінки
адміністративних послуг на основі методології Академії Фольке Бернадотте та
схожих підходів;
об’єднати зусилля Асоцiацiї малих міст України та партнерських організацій для
формування стратегій і планів соціально-економічного розвитку нових громад з
використанням усіх нових можливостей, що дає це об’єднання, із залученням
додаткових фінансових, матеріальних та інших ресурсів.

2-3 липня 2015 року

Прийнято учасниками
Х Щорічної конференції малих міст України

