
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів України щодо визначення джерел фінансування районних рад 

Полтавської області 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою забезпечення стабільного фінансування 
районних рад Полтавської області, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України щодо визначення джерел фінансування районних 
рад Полтавської області, що додається на 2 аркушах.  

 
2. Надіслати Звернення на адресу Президента України та Кабінету Міністрів 

України. 

 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Кабінету 

Міністрів України щодо визначення джерел фінансування районних рад 

Полтавської області  

 

У зв’язку з децентралізацією та утворенням нових районів, на сьогодні, у 

новостворених районних радах Полтавської області виникла проблема у 

недостатності обсягів фінансування для здійснення повноважень за рахунок тих 

джерел доходів, що визначені Бюджетним кодексом України та унеможливлює 

нормальне функціонування районних рад. 

Хоча у рамках реалізації основного етапу децентралізації державної 

влади та реформи місцевого самоврядування на цей час завершується процес 

формування адміністративно-територіального устрою базового та 

субрегіональних рівнів і 17.09.2020 року Верховною Радою України прийнято 

Закон № 907-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та 

доповнено Кодекс статтею 64-1, яким розмежовано склад доходів та видатків 

сільських, селищних, міських та районних бюджетів, але станом на сьогодні, 

депутати районних рад, вкрай занепокоєні важливим питанням подальшого 

існування районних рад, як органу місцевого самоврядування, що представляє 

спільні інтереси сільських, селищних, міських територіальних громад 

Полтавщини. 

Як приклад, у проєкті бюджету новоствореної Миргородської районної 

ради, до якої увійшли Білоцерківська, Великобагачанська, Великобудищанська, 

Великосорочинська, Гадяцька, Гоголівська, Заводська, Комишнянська, 

Краснолуцька, Лохвицька, Лютенська, Миргородська, Петрівськороменська, 

Ромоданівська, Сенчанська, Сергіївська, Шишацька сільські територіальні 

громади із населенням близько 205 тисяч осіб, обсяг дохідної та витратної 

частин передбачається в розмірі 1 316 900 гривень, з яких 849 100 гривень 

передбачено на утримання апарату районної ради. Для порівняння, бюджет 

Миргородського району до реорганізації становив близько 100 млн. грн. 

На другій позачерговій сесії Миргородської районної ради восьмого 

скликання, яка відбулась 11 грудня 2020 року, депутати підтримали рішення 

про реорганізацію районних рад тих районів, які в результаті реформи увійшли 

до складу укрупненого Миргородського району, а саме: Великобагачанської, 

Гадяцької, Лохвицької та Шишацької, та передачу майна спільної власності у 

власність та на баланс територіальних громад району, яких у Миргородському 

районі налічується 17. 

Сам процес передачі об'єктів та майна спільної власності досить тривалий 

та складний. Але забезпечити його повинні правонаступники в особі 

новостворених районних рад. Працівники районних рад ліквідованих районів 

після реорганізації підлягають звільненню, так як забезпечити їх роботою в 

новостворених радах або в іншому органі влади чи органі місцевого 

самоврядування практично неможливо. Відповідно до чинного трудового 

законодавства, всіх працівників колишніх районних рад необхідно звільнити та 

здійснити належні їм виплати, а це досить значні суми. А також незрозумілим є 

питання щодо видатків, які необхідні для оплати енергоносіїв та заробітної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0


2 
 

плати штатним працівникам ради і видатків на утримання залишкових об'єктів 

колишніх районних рад, які не прийняті у власність територіальними 

громадами. Аналогічні проблеми виникають у всіх районних радах Полтавської 

області.  

Тому, ми, депутати Полтавської обласної ради звертаємось до Президента 

України, Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо забезпечення 

стабільного фінансування районних рад, а саме визначити джерела формування 

бюджетів новостворених районів, фінансування новостворених районних рад 

Полтавської області, а також визначення напрямків діяльності районних рад, як 

органу місцевого самоврядування, у поточному році та найближчій 

перспективі. 

 

 

Прийнято на другому пленарному

засіданні

сесії обласної ради

восьмого скликання

2021 року

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо визначення 

джерел фінансування районних рад Полтавської області» 

 

Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради восьмого 

скликання О. Матюшенко. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення стабільного фінансування районних рад Полтавської 

області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України щодо визначення джерел 

фінансування районних рад Полтавської області» розроблено з власної 

ініціативи депутата Полтавської обласної ради восьмого скликання 

О. Матюшенка. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

У зв’язку з децентралізацією та утворенням нових районів, на сьогодні, у 

новостворених районних радах Полтавської області виникла проблема у 

недостатності обсягів фінансування для здійснення повноважень за рахунок тих 

джерел доходів, що визначені Бюджетним кодексом України та унеможливлює 

нормальне функціонування районних рад. 

Хоча у рамках реалізації основного етапу децентралізації державної 

влади та реформи місцевого самоврядування на цей час завершується процес 

формування адміністративно-територіального устрою базового та 

субрегіональних рівнів і 17.09.2020 року Верховною Радою України прийнято 

Закон № 907-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та 

доповнено Кодекс статтею 64-1, яким розмежовано склад доходів та видатків 

сільських, селищних, міських та районних бюджетів, але станом на сьогодні, 

депутати районних рад, вкрай занепокоєні важливим питанням подальшого 

існування районних рад, як органу місцевого самоврядування, що представляє 

спільні інтереси сільських, селищних, міських територіальних громад 

Полтавщини. 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається прийняття звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України 

щодо визначення джерел фінансування районних рад Полтавської області. 
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4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованих змін до законодавства не потребуватиме 

додаткових витрат з обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих сторін. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

визначення джерел фінансування районних рад Полтавської області» 

забезпечить визначення на законодавчому рівні джерел формування бюджетів 

новостворених районів, фінансування новостворених районних рад Полтавської 

області, а також визначить напрямки діяльності районних рад, як органу 

місцевого самоврядування, у поточному році та найближчій перспективі. 

.  

 

 

Депутат обласної ради О. МАТЮШЕНКО 

 


