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Звернення депутатів Нетішинської міської ради

12 червня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив новий 

адміністративний план Хмельницької області. Згідно з ним, на Хмельниччині буде 

створено 5 укрупнених районів: Хмельницький, Старокостянтинівський,

Дунаєвецький, Кам’янець - Подільський та Ц.Іепетівський.

Уряд підготував для парламенту проект Постанови щодо нового районного 

поділу, суттєво укрупнивши райони, при цьому нівелюючи статус міст обласного 

значення та ОТГ.

Ми категорично проти положень Постанови, впровадження яких приведуть до 

знищення результатів децентралізаційної реформи, розбудови ОТГ, вилученню з 

бюджетів міст і громад значної частини доходів важливих при наданні життєво 

необхідних послуг.

Переконані, що до прийняття закону «Про адміністративно - територіальний 

устрій», який визначить основні функції нових територіальних одиниць, закріпить 

статус ОТГ, їх права, вдаватися до перекроювання районів недопустимо.

Не можна здійснювати реформу місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіальної організації влади, не внісши зміни до цілого ряду
а

інших законів, які б чітко прописали повноваження громад, розподілили їх між 

місцевим самоврядуванням та державною владою, сформували достатню фінансову 

базу задля досягнення головної мети реформи -  забезпечення належного рівня 

добробуту кожного українця.

При цьому, процес укрупнення районів має відбуватися за широкого 

громадського обговорення, оскільки ігнорування думки громад може призвести до 

соціального вибуху через несприйняття в суспільстві нового районного поділу.

12 червня 2020 року у м.Славута пройшло народне віче "Почуйте голос 

громад!". Ми підтримуємо резолюцію віче і його вимоги: ХМЕЛЬНИЦЬКА
ОБЛАСНА РАДА 
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1. Внести зміни до Конституції України з питань децентралізації, які необхідні 

для подальшого просування реформи та її завершення з недопущенням звуження 

змісту та обсягу існуючих прав і свобод українців.

2. Відкласти питання формування нового районного поділу до:

- прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій;

- внесення змін до Бюджетного кодексу України, в якому буде законодавчо 

закріплено збереження фінансової самостійності бюджетів місцевих територіальних 

громад, що входитимуть до складу укрупнених районів;

- закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Зберегти статус міста Славути як адміністративно укрупненого центру 

Хмельницької області.

З повагою, депутати Нетішинської міської ради

Я сзЯс*? г '

у  у  /  V  * /

М ат і,.
Яі гп-О/с /  /


