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Проект 
ЗВЕРНЕННЯ 

Асоціації міст України 
до Президента України 
до Верховної Ради України 
до Кабінету Міністрів України 

 
Ми, 308 міських, селищних, сільських голів, обговоривши проблеми 

місцевого самоврядування в Україні під час Дня ДІАЛОГу, висловлюємо 
підтримку напрямам, цілям і термінам реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади, визначеним у Концепції, 
схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333 від 1 квітня 
2014 року. Асоціація міст України готова брати участь у здійсненні 
визначених керівництвом держави заходів, спрямованих на реалізацію 
реформи. 

В той же час настійливо просимо паралельно з підготовкою та 
здійсненням реформи забезпечити вирішення найближчим часом наступних 
питань: 

1.У сфері фінансового забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування 

1.1. Запровадити механізм забезпечення видатків місцевих бюджетів на 
виконання делегованих повноважень (І-й кошик) на підставі державних 
стандартів надання суспільних послуг та нормативів їх бюджетної 
забезпеченості, у тому числі видатків на утримання органів місцевого 
самоврядування (в т.ч. у 2014 році виділити додаткову дотацію не менше 4 
млрд. грн. місцевим бюджетам на оплату праці, комунальних послуг та 
енергоносіїв закладів бюджетної сфери). 

1.2. Розмежувати делеговані та власні повноваження органів місцевого 
самоврядування щодо утримання соціально-культурної сфери шляхом: 1) 
інвентаризації нормативно-правових актів, що містять державні галузеві 
нормативи при здійсненні видатків з місцевих бюджетів, та відміни 
обов’язковості застосування таких нормативів при їх фінансовій 
незабезпеченості; 2) затвердження у натуральному та вартісному вираженні 
соціальних стандартів та нормативів надання послуг закладами бюджетної 
сфери, штатних нормативів і типових штатів та нормативів забезпечення 
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населення закладами соціально-культурної сфери; 3) перевести підрозділи 
праці і соціального захисту населення, ведення Державного реєстру виборців 
на фінансування з державного бюджету шляхом закріплення за ними статусу 
територіальних підрозділів відповідних ЦОВВ; 4) віднесення всіх видатків на 
позашкільну освіту до видатків, що враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів; 5) виключення із складу видатків, що не 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, програм і заходів, 
що належать до загальнодержавних повноважень. 

1.3. Зміцнити власну доходну базу місцевих бюджетів (ІІ кошик) за 
рахунок: 1) зарахування до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються 
при  визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, не менше 25% податку 
на прибуток підприємств та не менше 25% ПДФО; 2) закріплення на рівні 
70% відрахувань екологічного податку до бюджетів місцевого 
самоврядування (з розподілом, що діяв до 2012р.); 3) врегулювання сплати 
земельного податку до оформлення правовстановлюючих документів на 
земельну ділянку шляхом ухвалення законопроекту р.№3353 від 
03.10.2013р.; 4) підвищення ефективності місцевих податків та зборів (в 
першу чергу, збільшення надходжень від податку на нерухоме майно та 
віднесення плати за землю до категорії місцевих). 

1.4. Корінним чином змінити роботу органів Держказначейства в 
частині обслуговування місцевих бюджетів шляхом прийняття 
законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України  (р. №2381 
від 12.02.2013 р.). Крім того, здійснити до 01.09.2014 р. погашення 
кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, яка утворилася на початок 
2014 року внаслідок блокування Держказначейством платежів органів 
місцевого самоврядування. 

1.5. Покращити бюджетне планування шляхом закріплення 
законодавчих норм, що: 1) плановане Міністерством фінансів зростання 
доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначені обсягу 
міжбюджетних трансфертів, не може перевищувати 70% запланованого 
зростання ВВП країни на відповідний бюджетний рік; 2) заборгованості 
місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими внаслідок 
прорахунків Мінфіну у плануванні доходів, мають погашатися за рахунок 
субвенції з Державного бюджету; 3) плани по доходах місцевих бюджетів 
ДПА мають відповідати прогнозам Мінфіну. 

1.6. Спростити механізми доступу органів місцевого самоврядування 
до кредитних ресурсів шляхом: 1) зняття обмежень на запозичення до 
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бюджетів розвитку по кількості населення; 2) запровадження принципу 
мовчазної згоди при здійсненні місцевих запозичень та наданні місцевих 
гарантій (дозвільний принцип замінити декларативним); 3) віднесення 
повернення позик та сплати відсотків по позиках до захищених статей 
видатків місцевого бюджету; 4) закріплення норм в законодавстві про те, що 
економія фінансових ресурсів місцевих бюджетів від кредитних коштів та 
лізингового обладнання, обліковується на спеціальних рахунках і 
використовується на погашення відповідних кредитних зобов’язань. 

1.7. Забезпечити сплату ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування 
за місцем розташування відокремлених підрозділів підприємств та 
організацій. 

1.8. В автоматичному порядку здійснювати компенсацію видатків 
місцевих бюджетів на забезпечення наданих державою соціальних та 
податкових пільг;  підвищити адресність пільг та соціальної допомоги (в т.ч. 
у 2014 році збільшити на 1 млрд. грн. обсяги субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію за пільгове перевезення окремих 
категорій громадян). 

1.9. Забезпечити право місцевих рад самостійно визначати напрями 
використання коштів субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання комунальної власності у населених пунктах та обсяги видатків 
капітального та поточного характеру в межах обсягу субвенцій, виділених на 
ці цілі. 

1.10. Удосконалити порядок покриття тимчасових касових розривів 
місцевих бюджетів в частині зменшення до 60% нормативів відрахувань на 
погашення короткострокових позик та неврахування залишків бюджетних 
коштів на рахунках розпорядників коштів бюджету при визначенні обсягу 
тимчасового касового розриву. 

1.11.Внести зміни до підзаконних нормативно-правових актів щодо 
бюджетної класифікації в частині: 1) віднесення видатків місцевих бюджетів 
на утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою 
до категорії захищених, як це було до 01.01.2013 року; 2) доповнення 
бюджетної класифікації доходів платою за сервітутне використання 
земельних ділянок. 

2.У сфері житлово-комунального господарства 
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2.1.Забезпечити своєчасне та в повному обсязі відшкодування 
державою різниці між фактично встановленими тарифами та собівартістю 
послуг з теплопостачання, водопостачання та водовідведення. 

2.2.Списати комунальним підприємствам пеню, штрафні та фінансові 
санкції, нараховані на спожиті енергоносії у період з 1 січня 2011 року по 1 
липня 2014 року; передбачити механізм ненарахування фінансових санкцій 
за несвоєчасні розрахунки за спожитий газ на обсяг невідшкодованої різниці 
в тарифах; призупинити виконавчі провадження та заходи примусового 
виконання рішень щодо стягнення заборгованості із теплопостачальних 
підприємств. 

2.3.Вирішити питання щодо спрощення системи кредитування 
(лізингу), зменшення відсотків за кредитами закупівель спеціалізованого 
автотранспорту та інших основних засобів.  

2.4.Встановити ціни для комунальних підприємств водопостачання та 
теплопостачання на електричну енергію та природний газ, що 
використовуються для  надання послуг населенню, за тарифами, 
встановленими для населення. 

2.5.Заборонити зміну тарифів на енергоносії частіше, ніж один раз на 
рік, та забезпечити офіційне оприлюднення відповідними центральними 
органами виконавчої влади рішень про такі зміни не пізніше 15 липня року, 
що передує бюджетному, для можливості своєчасного їх врахування 
підприємствами при формуванні економічно обґрунтованих витрат для 
встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. 

2.6.Повернути органам місцевого самоврядування повноваження щодо 
встановлення тарифів на послуги з захоронення побутових відходів. 

2.7.Скасувати необхідність отримання висновків щодо розрахунку 
економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво житлово-
комунальних послуг у Держцінінспекції. 

2.8.Скасувати обов’язковість проведення державної експертизи 
проектно-кошторисної документації для капітального ремонту житлового 
фонду, інженерних мереж тощо, встановлену постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 травня 2011 р. № 560. 

2.9.Врегулювати окремі питання діяльності ОСББ, а саме: спрощення 
процедур отримання персональних даних про власників квартир під час 
створення ОСББ; підконтрольність правлінь ОСББ, ЖБК та інших форм 
власності багатоквартирних будинків органам місцевого самоврядування в 
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частині безпечної експлуатації та утримання житлових будинків; 
відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг та субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг членам ОСББ та ЖБК; механізми кредитування 
ОСББ. 

2.10.Врегулювати питання щорічної перереєстрації громадян, які 
перебувають на квартирному обліку (встановити чіткий перелік документів, 
які подаються громадянами; необхідність перевірки таких документів; 
порядок зняття з квартирного обліку громадян, які не проходять щорічну 
перереєстрацію). 

2.11.Встановити порядок залучення коштів власників приватизованих 
квартир на проведення капітальних ремонтів житлового будинку. 

3.У сфері забезпечення надання адміністративних послуг 

3.1.Передбачити належне бюджетне фінансування Центрів надання 
адміністративних послуг (далі - ЦНАП) для забезпечення  виконання всіх 
вимог щодо їх створення та належного функціонування.   

3.2.Законодавчо затвердити найближчим часом перелік 
адміністративних послуг.  

3.3.Забезпечити функціонування в повному обсязі Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг, внести зміни до законодавства щодо 
електронного цифрового підпису та про платіжні системи і переказ коштів.  

3.4.Встановити єдині стандарти надання адміністративних послуг та 
контролю за їх дотриманням.  

3.5.Привести нормативно-правові акти органів виконавчої влади у 
відповідність із Законом України «Про адміністративні послуги».  

3.6.Створити єдиний для всіх ЦНАПів програмний продукт для 
забезпечення електронного документообігу та автоматизованого обміну 
даними між адміністраторами ЦНАПу та суб’єктами надання 
адміністративних послуг.  

3.7.Технічне адміністрування автоматизованих робочих місць (АРМ) 
автоматизованої інформаційної системи (АІС) «Реєстр документів 
дозвільного характеру (РДДХ)» – надавати для ЦНАПів безоплатно.  

3.8.Забезпечити доступ ЦНАПів до інформації з державних реєстрів, 
інших інформаційних  баз (систем), які використовуються для надання 
адміністративних послуг, без чого неможливо виконати вимоги статей 9,14 
Закону України «Про адміністративні послуги» щодо отримання необхідних 
документів або інформації без участі суб’єкта звернення.  
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3.9.Передбачити більш гнучке регулювання порядку надання 
адміністративних послуг, включаючи право органів місцевого 
самоврядування встановлювати режим роботи  ЦНАПів відповідно до 
реальної потреби.  

3.10.Централізовано розробити єдині критерії щодо кількості 
адміністраторів ЦНАП, площ приміщень тощо в залежності від чисельності 
населення та особливостей його складу.  

3.11.Забезпечити державну підтримку підвищення якості 
адміністративних послуг через підвищення компетентності персоналу. 
Розробити та впровадити відповідні навчальні програми.  

 
Зі свого боку Асоціація міст України готова сприяти вирішенню цих 

завдань, надаючи відповідні пропозиції та експертну допомогу відповідним 
парламентським комітетам та міністерствам-виконавцям. 

 
Прийнято учасниками Дня ДІАЛОГу 

м. Київ, 25 червня 2014 року  


