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П 5 . С 6 . 2 0 Ї О  № Ф . О Ь Л г / 2 7 8 ?
на №______________від____________р.

Голові Хмельницької обласної ради 
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!

Городоцька міська рада Хмельницької області надсилає Вам копію 
рішення №1 сесії міської ради від 03 червня 2020року «Про розгляд 
звернення депутатів Городоцької міської ради Хмельницької області до 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 
України, Міністра розвитку громад та територій України, Народного 
депутата України від 192 виборчого округу Олександра Гереги, Голови 
Хмельницької обласної державної адміністрації та Голови Хмельницької 
обласної ради, щодо збереження та недопущення поділу Городоцького 
району Хмельницької області» (копію рішення додається).

В. п. міського голови, 
секретар міської ради

ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ОБЛАСНА РАДА

1 0 ЧЕР 2020

В іліо$у//&1$

О.Гріх
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УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

03 червня 2020 р. Городок № 1

Про розгляд звернення депутатів Городоцької міської ради Хмельницької 
області до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр- 
міністра України, Міністра розвитку громад та територій України, 
Народного депутата України від 192 виборчого округу Олександра Гереги, 
Голови Хмельницької обласної державної адміністрації та Голови 
Хмельницької обласної ради, щодо збереження та недопущення поділу 
Городоцького району Хмельницької області

Розглянувши звернення депутатів Городоцької міської ради, враховуючи 
рішення виконавчого комітету № 55/2020 від 01 червня 2020 року « Про 
винесення на розгляд позачергової сесії міської ради питання « Про 
звернення депутатів Городоцької міської ради до Прем’єр -  міністра 
України, Міністра розвитку громад та територій України та народного 
депутата України від 192 виборчого округу Олександра Гереги щодо 
збереження та недопущення поділу Городоцького району Хмельницької 
області» та звернення священнослужителів, керівників релігійних громад м. 
Городка, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Городоцька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернення депутатів Городоцької міської ради Хмельницької області до 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр- 
міністра України, Міністра розвитку громад та територій України, 
Народного депутата України від 192 виборчого округу Олександра



Гереги, Голови Хмельницької обласної державної адміністрації та 
Голови Хмельницької обласної ради щодо збереження та недопущення 
поділу Городоцького району Хмельницької області (далі -  Звернення) 
взяти до відома. (Додаток 1).

2. Направити звернення депутатів Городоцької міської ради 
Хмельницької області до Президента України, Голови Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та 
територій України, Народного депутата України від 192 виборчого 
округу Олександра Гереги, Голови Хмельницької обласної державної 
адміністрації та Голови Хмельницької обласної ради.

3. Створити робочу групу щодо вивчення питання збереження та 
недопущення поділу Городоцького району Хмельницької області. 
(Додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської

В. Підлісний



Додаток № 1 
до рішення міської ради 

від 03.06.2020 р. № 2

Ми, депутати Городоцької міської ради, глибоко занепокоєні намірами 
уряду щодо впровадження нового адміністративно -  територіального поділу 
Хмельницької області, в результаті впровадження якого, наш Городоцький 
район планується розділити. Дана пропозиція спричинила чимало гарячих 
дискусій серед населення громади. Тому, хочемо висловити наша чітку 
позицію -  залишити цілісним та неподільним Городоцький район 
Хмельницької області.

Процес децентралізації в Україні розпочався у 2014 році з прийняттям 
концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади. В результаті реалізації цієї наймаштабнішої у державі реформи було 
створено понад 800 об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ), які 
охопили понад третину території України. Об’єднані громади отримали 
більше фінансових ресурсів, прямі відносини з Державним бюджетом та, 
одночасно, ширші повноваження й обов'язки. Початкова концепція реформи 
децентралізації передбачала об’єднання базових територіальних громад у 
«збільшені» територіальні одиниці -  об’єднані територіальні громади. 
Ключовим моментом у цій концепції був добровільний характер такого 
об’єднання.

Осторонь цієї реформи не стояла і наша Городоччина. 13 серпня 2015 року 
було утворено Сатанівську селищну об’єднану територіальну громаду, з 
центром у смт. Сатанів, до складу якої увійшло 11 населених пунктів з 
чисельністю населення 8 тис 002 чол. 8 серпня 2017 року було утворено 
Городоцьку міську об’єднану територіальну громаду, з центром у місті 
Городок, до складу якої увійшло 40 населених пунктів з чисельністю 30 тис. 
510 чол. Станом на сьогодні ще 8 сільських рад, розташованих на території 
Городоцького району, залишилися самостійними та не увійшли до складу 
ОТГ.

У відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України №475 від 29 
квітня 2020 року « Про затвердження перспективного плану формування 
територій громад Хмельницької області», чотири сільських ради мають 
увійти до складу Городоцької міської об’єднаної територіальної громади та,



відповідно, чотири - до складу Сатанівської селищної об єднаної 
територіальної громади.

Наразі уряд розпочав новий етап децентралізації, щоб остаточно 
завершити формування ОТГ. Новою територіальною основою мають стати 
близько 100 районів та 1600 - 1800 ОТГ. Очевидно, метою такого 
пожвавлення «реформування» є майбутні місцеві вибори 2020 року, які 
повинні відбутися вже на новій територіальній основі.

У зв’язку з цим, Міністерством розвитку громад та територій України було 
розроблено підходи для визначення критеріїв формування адміністративно -  
територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, серед яких 
чисельність населення, територіальна доступність та розташування структур 
місцевого самоврядування. Відповідно до цих пропозицій Городоцький 
район пропонують розірвати, а саме: територію Сатанівської селищної 
об’єднаної територіальної громади буде віднесено до Хмельницького району 
(з кількістю населення 404 тисячі), а територію Городоцької міської 
об’єднаної громади -  до Дунаєвецького (з кількістю населення 170 тисяч).

З огляду на вище викладене, керуючись конституційним принципом, за 
яким місцеве самоврядування -  це, насамперед «право» територіальної 
громади, а також задля запобігання соціально -  політичній напрузі 
звертаємося до Президента України, Голови Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та територій України, 
Народного депутата України від 192 виборчого округу Олександра Гереги , 
Голови Хмельницької обласної державної адміністрації та Голови 
Хмельницької обласної ради з проханням, у межах своїх повноважень, вжити 
необхідних заходів та залишити цілісним і неподільним наш Городоцький 
район Хмельницької області . А також, враховуючи існуючу територіальну 
організацію влади районного рівня, історичні та географічні особливості, 
трудові та побутові міграційні шляхи залишити місто Городок центром 
укрупненого району (як було заплановано на початковому етапі 
моделювання адміністративно -  територіального устрою Хмельницької 
області).



Додаток №2 
до рішення міської ради 

від 03.06.2020 р. № 1

Робоча група
щодо вивчення питання збереження та недопущення поділу 

Городоцького району Хмельницької області.

1. Кордас Жанна Анатоліївна -  Голова Городоцької РДА Хмельницької 
області (за згодою);
2. Зелінська Ольга Петрівна - Голова Городоцької районної ради 
Хмельницької області (за згодою);
3. Підлісний Василь Васильович -Городоцький міський голова;
4. Собков Альберт Іванович -  Сатанівський селищний голова (за згодою);
5. Поворозник Володимир Васильович -  депутат Хмельницької обласної ради 
(за згодою);
6. Коваль Людмила Миколаївна - депутат Хмельницької обласної ради (за 
згодою);
7. Гріх Олена Іванівна -  депутат Городоцької міської ради Хмельницької 
області;
8. Матвєйцев Анатолій Миколайович - депутат Городоцької міської ради 
Хмельницької області (за згодою);
9. Пукліч Олег Леонідович - депутат Городоцької міської ради Хмельницької 
області (за згодою);
10. Рога Петро Олексійович - депутат Городоцької міської ради 
Хмельницької області (за згодою);
11. Карнасевич Галина Іванівна - депутат Городоцької міської ради 
Хмельницької області (за згодою);
12. Якубовський Вадим Віталійович - депутат Городоцької районної ради 
Хмельницької області (за згодою);
13. Зборовський Сергій Анатолійович - депутат Городоцької районної ради 
Хмельницької області (за згодою);
14. Мізерний Микола Сергійович - депутат Городоцької районної ради 
Хмельницької області (за згодою);
15. Омельчук Костянтин Миколайович - депутат Городоцької районної ради 
Хмельницької області (за згодою);
16. Чепко Назарій Валерійович - депутат Городоцької районної ради 
Хмельницької області (за згодою).

Секретар міської ради О.Гріх


