
 

 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

 П’ЯТА СЕСІЯ  

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 вересня 2021 року           № 60 

     смт. Голованівськ 

 

Про звернення депутатів Голованівської 

районної ради VIII скликання до  

Президента України, Кабінету Міністрів  

України та Верховної Ради України  

щодо повноважень та фінансових ресурсів  

органів місцевого самоврядування  

субрегіонального рівня 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою відновлення Конституційно 

затверджених повноважень районних рад та повернення субрегіональному 

рівню його відповідне забезпечення фінансовими ресурсами, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Голованівської районної ради VIII 

скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної 

Ради України щодо повноважень та фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування субрегіонального рівня (додається). 

 

2. Доручити голові Голованівскої районнї ради надіслати звернення до 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Голова районної ради              Руслан ЦОБЕНКО 



        Додаток 

        до рішення Голованівської 

районної ради 

17 вересня 2021 року №60 

 

 

Звернення 

депутатів Голованівської районної ради VIII скликання 

до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної 

Ради України щодо  повноважень та  фінансових ресурсів органів 

місцевого самоврядування субрегіонального рівня 

  

Ми, депутати Голованівської районної ради VIII скликання, вимушені 

звернутися до Вас у зв’язку з критичною ситуацією, що склалася в 

функціонуванні районних рад України. 

 

 Незважаючи на те, що Конституція України, а саме ст.143, передбачає 

повноваження районних рад, 17 вересня 2020 року був ухвалений  Закон 

України 907-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», 

відповідно до якого районні ради були позбавлені ресурсів  для виконання 

своїх конституційних повноважень. 

 

 Конституція України, закони України гарантують рівність прав 

громадян та однакову доступність до послуг, що надаються державою та 

органами місцевого самоврядування. Як свідчать результати перших місяців  

функціонування органів місцевого самоврядування в нових умовах, рівень 

фінансового забезпечення громад в загальних показниках чи в показниках на 

одного мешканця значно різняться. Особливо помітною є різниця між 

показниками великих міст та невеликих громад, передусім сільських. Такий 

стан справ свідчить про розбалансованість в системі надання послуг 

громадянам і потребує негайного коригування. Однією з причин низької  

фінансової спроможності малих та середніх громад є перекладання на них 

повноважень, які властиві субрегіональному рівню, а саме утримання 

медичних закладів  вторинного рівня, закладів позашкільної освіти, 

бібліотек, шкіл мистецтв, закладів соціальної опіки тощо. У багатьох 

випадках громади відмовлялись брати згадані вище заклади на свій баланс, в 

результаті чого приймались рішення про їх закриття, а відтак припинялось 

надання відповідних послуг жителям громад. 

 

Ми пропонуємо сформувати повний перелік повноважень місцевого 

самоврядування та повернути субрегіональному рівню його природні 

повноваження та відповідне забезпечення фінансовими ресурсами.  

 



Станом на сьогодні районні ради не мають засобів не те щоб на 

виконання своїх конституційних повноважень, а й на забезпечення власної 

діяльності, утримання мінімального апарату  та оплату комунальних послуг.  

 

Усі рівні місцевого самоврядування є важливими і мають реалізовувати 

свої конституційні повноваження та мати достатнє фінансове забезпечення. 

 

Враховуючи вищевикладене, ми пропонуємо: 

1 Внести зміни до Бюджетного кодексу, де визначити склад реальних 

доходів районних бюджетів, необхідних для реалізації повноважень 

районних рад, визначених Конституцією та законами України.   

 

2. Провести детальний аналіз ходу реформи децентралізації й за 

результатами оновити відповідну Концепцію. 

 

3. Напрацювати зміни до чинного Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з урахуванням процесів децентралізації. 

 

Схвалене депутатами Голованівської 

районної ради на V сесії VІІІ скликання  

17 вересня 2021 року 

 


