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Копія: 

Комітету Верховної Ради України   

з питань державного будівництва,  

регіональної політики   

та місцевого самоврядування 
 

Шановний Василю Васильовичу! 

 

Корюківська міська рада від імені жителів Корюківської міської 

територіальної громади висловлює Вам свою повагу та підтримує Ваші 

законодавчі ініціативи щодо укрупнення районів Чернігівської області. Ми 

усвідомлюємо, що концепція яка запропонована і викладена Вами у 

співавторстві у вигляді законопроекту (реєстраційний номер №9277 від 

08.11.2018) не лише назріла а й перезріла, а ваші аргументи щодо 

необхідності ефективного використання бюджетних коштів є зваженою 

державницькою позицією.  

Наразі реформа Децентралізації передбачає передачу всіх владних 

повноважень до громад базового рівня. Відповідно найбільш затребувані 

послуги надаються громадянам по місцю проживання. Всі фінансові ресурси 

та повноваження від районних рад та райдержадміністрацій також передані 

до представницьких органів утворених об’єднаних громад.  

Враховуючи вищевикладене, справедливим є піддати сумніву 

необхідність функціонування наявної мережі місцевих адміністрацій та 

районних рад, функції яких на себе забрали виконкоми новоутворених 

громад. Крім дублювання повноважень та гальмування подальшої реформи з 

об’єднання на утримання цих структур витрачається значний фінансовий 

ресурс. Наприклад згідно ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

видатки на утримання місцевих державних адміністрацій становлять майже 

10 млрд. грн., для порівняння видатки на ДСНС України становлять 13 млрд. 

грн., на будівництво місцевих доріг майже 15 млрд. грн., на Нову Українську 

Школу держава витрачає всього 1,2 млрд. грн., а до Державного фонду 

регіонального розвитку спрямовує всього 7 млрд. грн. Станом на грудень 

2018 року понад 50% території Чернігівської області покрито об’єднаними 

громадами, а область займає 3 місце в Україні за темпами створення ОТГ. 

Логічно що постає питання скорочення шляхом укрупнення наявної мережі 

районів Чернігівської області як черговий етап реформи  адміністративного 

устрою, а також як нагальна необхідність ефективного використання 

бюджетних коштів.  

Згідно Частини І вищезгаданого проекту Закону змінюються межі 

Корюківського району шляхом включення до нього Коропського, Менського, 

Новгород-Сіверського, Семенівського, Сосницького, Сновського районів 

(надалі – перспективний район). Корюківська міська ОТГ підтримує дану 

редакцію законопроекту та звертає Вашу увагу на наступне: 



- Корюківська РДА та Корюківська районна рада постійно і 

планомірно підтримує об’єднання громад в районі. Всі робочі моменти між 

ОТГ та районною владою вирішувались шляхом конструктивного діалогу 

про що свідчить відсутність судовий спорів, страйків, заборгованості у 

міжбюджетних відносинах тощо. Саме наявність позитивного досвіду 

співіснування різних суб’єктів владних повноважень гарантує, що 

Корюківська РДА та Корюківська районна рада, як правонаступники 

аналогічних районних структур включених до Корюківського району зможе 

завершити утворення об’єднаних громад перспективного району і при цьому 

максимально сприятиме цим процесам; 

- Корюківська районна рада є однією з найефективніших районних 

рад в сфері реформування бюджетних установ і взаємодії з об’єднаними 

громадами. Наприклад, Корюківський район перший на теренах області 

реформував шляхом перетворення заклади первинної та вторинної медицини.  

Починаючи з 2016 року всі законні вимоги Корюківської громади до 

Корюківської райради були виконані в максимально стислі строки та без 

додаткових умов, що гарантує аналогічний підхід і надалі; 

- У місті Корюківка знаходиться значна частина об’єднаних 

регіональних представництв центральних органів виконавчої влади, 

підприємств, що забезпечують функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури тощо. Також Корюківська центральна районна лікарня є 

лідером у наданні медичних послуг у тому числі жителям населених пунктів 

перспективного району. Слід зазначити що рівень матеріально технічної бази 

та кадровий потенціал лікарні дозволяє виконувати функцію базової лікарні 

Північного госпітального округу.  

Необхідно відмітити, що міський бюджет Корюківської ОТГ, єдиний 

серед громад перспективного району, є бездотаційний і самодостатній, що в 

свою чергу гарантує фінансування додаткових видатків пов’язаних з 

виконанням функції адміністративного центру перспективного району. 

Корюківська міська рада не заперечує, що значна частина адміністративних 

та інших будівель буде задіяна для функціонування суб’єктів владних 

повноважень перспективного району. Також на території Корюківської 

громади наявна інфраструктура для проведення багатолюдних конференцій, 

форумів інших офіційних та просвітницьких заходів або прийому офіційний 

делегацій, а також заклади харчування та готелі класу люкс.  

Цим зверненням Корюківська міська рада гарантує покриття за рахунок 

міського бюджету витрат пов’язаних з реорганізацією, перереєстрацією та 

інших дій пов’язаних з виконанням норм вищезгаданого законопроекту. 

Враховуючи вищевикладене Корюківська міська рада просить 

проект Закону «Про зміну меж районів Чернігівської області» 

(реєстраційний номер 9277 від 08.11.2018) ухвалити за основу та в цілому  

як закон в редакції запропонованій до першого читання. 

Ухвалено на пленарному засіданні   

двадцятої сесії  Корюківської міської ради   

сьомого скликання  20 грудня 2018 року 
 


