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21.04.2020 р. № 206/020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

На №7/34.1/4995-20 від 24.03.2020
Щодо погодження проєкту розпорядження КМУ
«Про затвердження перспективного плану
формування територій громад Івано-Франківської
області»
(додатково до раніше наданих пропозицій - див.
лист ВАГ від 06.04.2020 р. № 189/020)

копія: Івано-Франківська обласна
державна адміністрація

Всеукраїнською асоціацією громад за результатами онлайн-наради, що відбулася
14.04.2020 р., додатково опрацьовано проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області»
(далі – проект розпорядження).
Всеукраїнська асоціація громад наполягає на врахуванні усіх пунктів наших пропозицій,
викладених у листі ВАГ від 06.04.2020 р. № 189/020.
Просимо звернути увагу на такі додаткові аргументи на обґрунтування нашої позиції:
●
●
●

до пп.1-3: звертаємо увагу, що позиція Асоціації ОТГ є такою ж самою
до п.4: звертаємо увагу, що позиція АМУ є такою ж самою
до пп.5-8: викладені у попередньому листі обґрунтування залишаються в силі.

Стосовно окремих пропозицій інших стейкхолдерів, що увійшли у Протокол узгодження позицій,
Всеукраїнська асоціація громад має таку позицію:
●

щодо пропозиції АМУ про те, щоби до складу Чернелицької ОТГ додати громади:
Вільхівцівська, Корнинська (п.1 у Протоколі):
ВАГ підтримує цю пропозицію
Коментар: Віднесення двох громад нинішнього Городенківського району до складу
Чернелицької ОТГ, а трьох громад - до складу Гвіздецької ОТГ (див. наші пропозиції, п.
6) дозволить більш пропорційно розділити цю територію на громади, спроможність
яких буде більш співмірною - це відповідає цілям реформування територіальних громад

●

щодо пропозиції АМУ про включення до складу Івано-Франківської міської ОТГ
Радчанської с/ради, Загвіздянської та Угринівської ОТГ
ВАГ не підтримує цю пропозицію
Коментар: ця пропозиція суперечить пропозиції Асоціації щодо віднесення Радчанської
с/ради до складу Лисецької ОТГ (див. п.1 пропозицій ВАГ), як це було передбачено у всіх
версіях проєкту перспективного плану, що обговорювалися у рамках консультаційних
зустрічей.
Також Асоціація послідовно у ході консультацій виступала проти надмірного
розширення Івано-Франківської міської громади за рахунок поглинання сільських
територій, навіть доволі віддалених (див. також п.5 пропозицій ВАГ)

●

щодо пропозиції АМУ про включення Дубовецької ОТГ до складу Галицької ОТГ (п.3
у Протоколі)
ВАГ не підтримує цю пропозицію
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Коментар: ВАГ у цьому випадку, як і у абсолютній більшості подібних випадків,
виступає проти утворення громад-районів та занадто великих громад з
центрами у райцентрах. У нинішньому форматі район поділено приблизно
пропорційно: Дубовецька ОТГ: 7500 нас., 175 кв.км, 9 сільрад; Галицька: 20000, 245 кв.км.
Пропонуємо зберегти такий формат
●

щодо пропозиції АМУ про включення Дубівської ОТГ до складу Рожнятівської ОТГ (п.3
у Протоколі):
ВАГ не підтримує цю пропозицію
Коментар: Аргументація - аналогічна до висловленої вище. У нинішньому форматі
район поділено хоча б відносно пропорційно, Дубівська ОТГ налічуватиме 7000 нас. та
матиме 100 кв.км площі, чого достатньо для відповідності Методиці. Пропонуємо
зберегти такий формат

●

щодо пропозиції АМУ про включення Ворохтянської ОТГ та Яблуницької ОТГ
до складу Яремчанської ОТГ (п.3 у Протоколі):
ВАГ не підтримує цю пропозицію
Коментар: у ході консультацій ці питання неодноразово і детально обговорювалися. У
результаті більшістю учасників було визнано, що оптимальним буде утворення трьох
окремих громад на цій території. Пропонуємо такий формат зберегти

До цього зауважуємо, що нам так і не було надано передбачені Методикою паспорти
територіальних громад (додаток 1 до Методики) та дані про попередню оцінку рівня спроможності
громад (додаток 2 до Методики), які мали бути додані до проєкту акта. Також у нас не було
можливості ознайомитися з Протоколом узгодження позицій у його кінцевому вигляді (із
заповненою колонкою щодо врахування чи відхилення розробниками пропозицій стейкхолдерів).
Просимо надати згадані вище документи, а також графічну частину проєкту (карту) у більш
високій якості, до відома та для використання у подальшій роботі над питаннями територіального
устрою області.
Всеукраїнська асоціація громад просить врахувати нашу позицію та викладену вище
аргументацію при остаточному доопрацюванні проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської
області».

З повагою,
Заступник Голови – Керівник
Виконавчої дирекції

Микола ПОЄДИНОК

2

