
 

 

 

 

 

№ 5-292/22 

від 14.04.2022 року 

Комітет Верховної Ради України 

 з питань національної безпеки,  

оборони та розвідки  

 

 
 Законопроєктом «Про внесення змін до Закону України «Про основи 

національного спротиву» (щодо встановлення матеріального забезпечення учасників 

добровольчих формувань територіальних громад)», реєстр. номер 7259 (далі – 

Законопроєкт №7259), передбачається встановити щомісячне матеріальне 

забезпечення учасникам добровольчих формувань територіальних громад на період 

дії режиму воєнного стану виключно за рахунок місцевих бюджетів. 

 Асоціація міст України абсолютно не підтримує як саму ідею законопроекту 

так і механізми реалізації цієї ідеї.  

 Законопроєкт №7259 можна віднести до цілого блоку законопроектів, які 

об’єднані однією простою ідеєю – зобов’язати місцеве самоврядування фінансувати 

будь-які видатки на здійснення повноважень, які за своєю природою відносяться до 

державних. Наприклад, це перекладання фінансування за рахунок місцевих бюджетів 

усієї соціальної сфери, цивільного захисту населення, заходів з оборони, 

природоохоронних заходів тощо.  

 При цьому, не проведено навіть поверхневого аналізу стану місцевих 

бюджетів в жодних з чотирьох типів територіальних громад, які з’явилися в Україні 

після початку війну. Без проведення  аналізу стану місцевих бюджетів подібні 

законодавчі ініціативи можна розцінювати як намагання поховати місцеве 

самоврядування за рахунок збільшення видів видатків. Автором законопроекту не 

враховано також, що на період війни держава звільнила значну частину фізичних і 

юридичних осіб від сплати місцевих податків і зборів, чим залишила місцеві бюджети 

без вагомої частки надходжень.  

 З огляду на те, що місцеве самоврядування у період війни взяло на себе 

значний тягар видатків, фінансування матеріального забезпечення членів громадських 

формувань буде неможливим. Знову ж таки, законопроектом пропонується поставити 

обороноздатність територіальної громади (і країни в цілому) в залежність від 

спроможності місцевого бюджету здійснювати такі видатки. Не варто також забувати, 

що Законом України «Про основи національного спротиву» на місцеві бюджети 

покладено обов’язок здійснювати фінансування  створення навчальної матеріально-

технічної бази добровольчих формувань, фінансування заходів з навчання 

добровольчих формувань та інші заходи та завдання національного спротиву. 

 

 Щодо розмірів матеріального забезпечення членів добровольчих формувань в 

залежності від військового звання, звертаємо увагу, що законодавством не 
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передбачено присвоєння жодних військових звань в добровольчих формуваннях. Так 

само не містить жодного логічного змісту градація по розмірам матеріального 

забезпечення в залежності від наявності чи відсутності досвіду служби в 

правоохоронних органах чи військових підрозділах.  

   

 Враховуючи викладене, Асоціація міст України виступає категорично проти  

Законопроєкту № 7259 та просить Комітет не підтримувати його. 

 

 

 

З повагою 

Виконавчий директор                                 Олександр СЛОБОЖАН 
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