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На №7/34/5001-20 від 24.03.2020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
копія: Запорізька обласна державна
адміністрація

Щодо погодження проєкту розпорядження
КМУ «Про затвердження перспективного
плану формування територій громад
Запорізької області»
(додатково до раніше наданих пропозицій див. лист ВАГ від 03.04.2020 р. № 186/020)

Всеукраїнською асоціацією громад за результатами онлайн-наради, що відбулася
17.04.2020 р., додатково опрацьовано проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження перспективного плану формування територій громад Запорізької області» (далі –
проект розпорядження).
Стосовно окремих пропозицій інших стейкхолдерів, що увійшли у Протокол узгодження позицій,
Всеукраїнська асоціація громад має таку позицію:
●

щодо пропозиції ОДА зберегти Новенську ОТГ у складі громад: Новенська,
Жовтнева, Новопрокопівська
ВАГ підтримує цю пропозицію
Коментар: Новенська ОТГ, яка утворена у цьому році та очікує на призначення
перших виборів, на нашу думку, має усі підстави для того, щоб залишитися у
перспективному плані. Громада має індекс податкової спроможності 0,61, частка
місцевих податків складає 67%, рівень спроможності - високий.
Населення - 4059 осіб, площа 425 кв.км, 16 населених пунктів. У громаді є необхідна
соціальна інфраструктура.
Представники громад, що увійшли до складу ОТГ, звернулися до ОДА щодо
збереження громади і ОДА цю пропозицію підтримала. Асоціація підтримує таке
рішення облдержадміністрації.

●

щодо пропозиції ОДА зберегти Остриківську ОТГ у складі громад: Остриківська,
Очеретуватська
ВАГ підтримує цю пропозицію
Коментар: Остриківська ОТГ, утворена три роки тому однією з перших в області, за
час існування створила всю інфраструктуру для надання послуг жителям громади.
Громада є невеликою, однак не надто малою: населення 2810 осіб, площа 267 кв.км, 9
населених пунктів. Громада має індекс податкової спроможності 0,64, частка місцевих
податків складає 57%, рівень спроможності - високий.
Жителі усіх сіл громади на слуханнях, що були проведені 13-14 березня 2020 року,
категорично висловилися проти приєднання до міста Токмак.
Асоціація підтримує бажання людей і схвалює рішення облдержадміністрації щодо
збереження громади.
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●

щодо пропозиції ОДА зберегти Гірсівську ОТГ у складі громад: Гірсівська,
Надеждинська, Дунаївська
ВАГ підтримує цю пропозицію та просить розглянути можливість розширення її
формату за рахунок приєднання Добрівської сільської ради Приазовського району
(464 жит.)
Коментар:
Гірсівська ОТГ утворена у 2016 році та є фінансово спроможною (індекс
податкоспроможності 0,73, частка місцевих податків/зборів 63%), однак занадто
малою з точки зору Методики.
Добрівська сільська рада наразі не входить у іншу ОТГ, а у перспективному плані
віднесена до Приазовської ОТГ (понад 12000 населення).
ЇЇ приєднання дозволить покращити показники Гірсівської ОТГ і, разом з тим,
вилучення цієї рад зі складу Приазовської ОТГ практично не вплине на її показники.
Звертаємо увагу, що за збереження Гірсьвської ОТГ виступають також Асоціація
міст та Асоціація ОТГ. У пропозиції Асоціації ОТГ йдеться про можливе приєднання
Мордвинівської с/ради, однак, на наш погляд, за її рахунок доцільно підсилити
Новенську ОТГ, як це і відображено у проєкті перспективного плану.

●

щодо пропозиції ОДА та інших асоціацій ОМС зберегти інші ОТГ:
ВАГ вітає налаштованість ОДА на збереження утворених громад та просить ретельно
розглянути усі можливі варіанти їх підсилення задля забезпечення спроможності.

Додатково зауважуємо, що 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 Запорізької
області».

З повагою,
Заступник Голови – Керівник
Виконавчої дирекції
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