
Асоціація міст України закликає народних депутатів з метою захисту інтересів громад, 
продовження децентралізації та реформування місцевого самоврядування 
підтримати прийняття законопроектів  

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ЗМІНИ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО КРАЇНИ

Про засади 
адміністративно-
територіального 
устрою України

8051

22.02.2018

Визначення засад, на яких має ґрунтуватися адміністративно-те-
риторіальний устрій України в межах чинної Конституції, порядку 
утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністратив-
но-територіальних одиниць та населених пунктів

Про внесення змін 
до Закону України 
«Про службу в 
органах місцевого 
самоврядування»

8369
17.05.2018

Впровадження положень Європейської хартії місцевого само-
врядування щодо формування ефективного управлінського пер-
соналу, суттєве розширення можливостей місцевих рад само-
стійно у межах закону формувати умови служби (кар’єрне 
зростання, відбір, оплата праці, навчання, оцінювання тощо)

Про внесення змін до Закону 
України "Про державну 
реєстрацію актів цивільного 
стану" та деяких інших 
законодавчих актів України 
щодо децентралізації та 
наближення до громадян 
адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації актів 
цивільного стану

6150
28.02.2017

Поступова передача виконавчим органам сільських, селищних та 
міських рад повноважень з державної реєстрації актів цивільно-
го стану, формування та ведення Державного реєстру актів 
цивільного стану тощо. Продовження децентралізації та розвит-
ку системи надання адміністративних послуг

Про внесення змін до статті 
15 Закону України "Про 
доступ до публічної 
інформації" щодо зменшення 
терміну оприлюднення 
проектів 
нормативно-правових актів, 
рішень органів місцевого 
самоврядування

2003а
03.06.2015

Прискорення прийняття рішень органами місцевого самовряду-
вання завдяки зменшенню строку оприлюднення проектів 
рішень до їх розгляду з 28 до 10 днів. Забезпечення балансу між 
відкритістю діяльності органів місцевоого самоврядування та 
оперативністю розгляду ними питань

Про внесення змін до 
Закону України "Про 
державну допомогу 
суб’єктам 
господарювання" (щодо 
додержання принципів 
місцевого 
самоврядування)

7073
06.09.2017

Спрощення процедур підтримки комунального сектору з місце-
вих бюджетів завдяки виведенню з-під дії Закону фінансової 
підтримки суб’єктам господарювання з місцевих бюджетів. 
Усунення невластивих для органів місцевоого самоврядування 
обов’язків, а також забезпечення безперебійного фінансування 
місцевих програм, необхідних для життєдіяльності громад 

Про внесення змін до 
Закону України "Про 
охорону дитинства" 
щодо реалізації 
міжнародної ініціативи 
"Громада, дружня до 
дітей та молоді"

10189
27.03.2019

Надання державного фінансового ресурсу для стимулювання 
територіальних громад до підтримки дітей та молоді через долу-
чення до міжнародної ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до 
дітей та молоді» (потрібно приймати разом із законопроектом  
10190)



Асоціація міст України застерігає народних депутатів від прийняття законопроектів, які 
несуть загрози для фінансової спроможності місцевого самоврядування та мають на меті 
згортання децентралізації

Про внесення зміни до розділу 
VI Прикінцеві та перехідні 
положення Бюджетного кодексу 
України (щодо додаткових 
надходжень до бюджетів міст 
та об'єднаних територіальних 
громад, які приєдналися до 
міжнародної ініціативи 
"Громада, дружня до дітей та 
молоді") 

10190

27.03.2019

Стимулювання територіальних громад до підтримки дітей та 
молоді через  долучення до міжнародної ініціативи ЮНІСЕФ «Гро-
мада, дружня до дітей та молоді» шляхом надання органам місце-
вого самоврядування додатково до 3% ПДФО (потрібно прийма-
ти разом із законопроектом 0189)

Про внесення змін 
до Бюджетного 
кодексу України 
щодо фінансування 
територіальних 
дорожніх фондів

10186
26.03.2019

Гарантування спрямування коштів територіальних дорожніх 
фондів на дороги комунальної власності - 35 % загального обсягу 
субвенції на дороги розподілятимуться між бюджетами сіл, 
селищ, міст.  Ліквідація зайвих погоджень з ОДА, центральним 
органом виконавчої влади, парламентськими комітетами

Про внесення змін до деяких 
законів України щодо 
регулювання діяльності 
підприємств у сферах 
теплопостачання, 
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

9424
19.12.2018

Повернення у сферу регулювання органів місцевого 
самоврядування комунальних підприємств тепло- та 
водопостачання

Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо 
стимулювання 
інвестиційної діяльності в 
Україні 

8124
15.03.2018

Втрати місцевих бюджетів в обсязі 2 млрд грн через скасування 
пайової участї забудовників у розвитку інфраструктури громад, 
яка є основним джерелом надходжень бюджетів розвитку. Нега-
тивні наслідки - розбалансування місцевих бюджетів, зменшення 
фінансування проектів розвитку громад (будівництво шкіл, дитя-
чих садочків, лікарень, доріг тощо)

Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо запобігання надмірному 
тиску на суб'єктів 
господарювання заходів 
державного нагляду (контролю) 
за додержанням законодавства 
про працю та зайнятість 
населення

6489
23.05.2017

Збільшення тінізація зайнятості та зменшення доходів місцевих 
бюджетів від ПДФО через скасування повноважень органів 
місцевого самоврядування щодо контролю за додержанням 
законодавства про працю

Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
удосконалення 
адміністрування 
місцевих податків і 
зборів

10154-1
20.03.2019

Вилучення  джерела надходжень місцевих бюджетів -  роздрібно     
го акцизу з тютюну - спричинить втрати місцевих бюджетів в 
обсязі 2,4 млрд грн. Сьогодні роздрібний акциз є інструментом 
стимулювання до інтенсифікації місцевого економічного розвит-
ку та об’єднання громад. Його скасування, окрім погіршення 
ресурсного забезпечення територіальних громад, несе ризик 
тінізації торгівлі тютюновими виробами




