МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18 грудня 2018 року

м. Мала Виска

№ 341

Про звернення депутатів
Маловисківської районної ради
Кіровоградської області
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою соціального захисту жителів Маловисківського району та враховуючи
численні звернення жителів району і органів місцевого самоврядування,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити текст звернення депутатів Маловисківської районної ради Кіровоградської
області до Народного депутата України О.Горбунова (далі – Звернення) (додається).
2. Доручити голові районної ради підписати дане звернення та направити його
Народному депутату України О.Горбунову.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Маловисківської
районної ради
18 грудня 2018 № 341
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Маловисківської районної ради Кіровоградської області до
Народного депутата України О.Горбунова
Відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
в Україні триває процес децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування.
В комітетах Верховної Ради України зареєстровано низку законопроектів щодо змін
меж районів Кіровоградської, Миколаївської, Чернігівської, Сумської, Полтавської та
Херсонської областей.
Вами та народними депутатами М.Федоруком і А.Рекою, не беручи до уваги той факт,
що на даний час Верховною Радою України не прийнято Закон «Про засади адміністративнотериторіального устрою України» та незакінчена процедура формування об'єднаних
територіальних громад в районах, 23 листопада поточного року зареєстровано законопроект
№9333 «Про зміну меж районів Кіровоградської області», яким передбачається розширення
меж Кіровоградського, Олександрійського, Голованівського районів, що мають
встановлюватись по зовнішній межі територій міських, сільських, селищних територіальних
громад районів, що входять у їх склад.
При розподілі районів авторами зорієнтована увага на наявний поділ госпітальних
округів, чисельність жителів не менше 150 тисяч та 60-кілометрову зону впливу. Проте,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 472-р
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Кіровоградської області» на
Кіровоградщині затверджено три госпітальних округи – Західний з центром у
Голованівському районі (248,3 тисячі осіб), Кропивницький (486,4 тисяч осіб) і
Олександрійський (235,9 тисяч осіб). Західний округ (до якого віднесено Маловисківський та
Новоукраїнський райони) у сьогоднішньому вигляді складається з восьми районів та має
занадто велику протяжність, що не відповідає Постанові Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2016 року № 932 «Про затвердження порядку створення госпітальних округів».
На нашу думку, при визначені меж районів Кіровоградської області не враховано
специфіки і географічного розташування територій, транспортного сполучення, протяжності
районів, реального стану доріг, тощо. Як результат – буде знівельована головна мотивація
щодо їх утворення, а саме – забезпечення позитивного впливу на якість, своєчасність і
доступність надання адміністративних послуг населенню. Незадовільний стан доріг до
віддалених населених пунктів області та недостатнє транспортне сполучення між ними,
особливо у зимовий період, ніяким чином не сприятимуть якісному та своєчасному наданню
адміністративних послуг та медичної допомоги з гострими захворюваннями і травмами
жителям населених пунктів, віддалених від лікарень інтенсивного лікування. Результат
такого об’єднання восьми районів у Голованівський район уже викликає соціальну напругу і
незадоволення населення з усіма його наслідками.
Крім того, при розгляді даного питання слід враховувати положення статті 173
Земельного кодексу України, а саме, межі району, села, селища, міста, району у місті
встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно-територіальних одиниць.
Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з
урахуванням генеральних планів населених пунктів.

Згідно статті 174 цього ж кодексу рішення про встановлення і зміну меж районів і
міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
Враховуючи вище зазначене, пропонуємо відкласти розгляд питання про зміну меж
районів Кіровоградської області до прийняття Закону «Про засади адміністративнотериторіального устрою України», а у разі його розгляду, спочатку внести зміни до проекту
Закону «Про зміну меж районів Кіровоградської області», включивши території сучасних
Маловисківського та Новоукраїнського районів до складу новоутвореного Кіровоградського
району, а територію сучасного Знам’янського району – до складу новоутвореного
Олександрійського району.
________________________________________________________

