
ПРОТОКОЛ
громадського обговорення ініціативи депутатів Маньківської селищної 

ради щодо добровільного об’єднання територіальних громад

25 жовтня 2019 року

Місце проведення: смт Маньківка Маньківського району Черкаської області, 
приміщення районного центру культури та дозвілля.
Час проведення: 10.00 год.

Присутні:
Учасники громадського обговорення у кількості 59 осіб (список реєстрації -  у 
додатку до протоколу). З них наділені правом голосу 59 учасників.
Секретар селищної ради- Демченко В.А.
Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому- Мельник О.М. 
Ініціатор пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних 
громад -  депутати Маньківської селищної ради VII скликання.

Г оловуючим громадського обговорення обрано Мельника Олега 
Михайловича -  заступника селищного голови з питань діяльності виконкому.

Г оловуючий повідомив, що наразі розпочинається громадське 
обговорення ініціативи депутатів Маньківської селищної ради VII скликання 
щодо добровільного об’єднання територіальних громад Маньківської селищної 
ради (смт Маньківка, с.Жолудькове), Вікторівської сільської ради (с.Поминик), 
Дзензелівської сільської ради (с.Дзензелівка), Добрянської сільської ради 
(с.Добра), Кищенецької сільської ради (с.Кищенці), Кривецької сільської ради 
(с.Кривець, с.Рудка), Молодецької сільської ради (с.Молодецьке), 
Нестерівської сільської ради (с.Нестерівка), Паланоцької сільської ради 
(с.Паланочка), Подібнянської сільської ради (с.Подібна), Попівської сільської 
ради (с.Попівка, с.Філіція, с.Зелений Гай), Потаської сільської ради (с.Поташ), 
Рогівської сільської ради (с.Роги), Харківської сільської ради (с.Харківка, 
с.Мала Маньківка), Маньківського району Черкаської області з визначенням 
адміністративного центру в смт Маньківка.

Головуючий зазначив, що для проведення громадського обговорення 
необхідно обрати секретаря та лічильну комісію.

Також головуючий зазначив, що секретар веде, підписує та передає 
селищній раді для розгляду протокол громадського обговорення.

Головуючий пропонує обрати секретарем Демченка Володимира 
Андрійовича -  секретаря селищної ради.



2

Інших пропозицій та заперечень щодо кандидатури секретаря не 
надійшло.

За кандидатуру Демченка В.А. проголосували одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: секретарем громадського обговорення обрати Демченка В. А.

Головуючий зазначив, що для підрахунку голосів під час голосування 
необхідно обрати лічильну комісію. Лічильна комісія встановлює кількість 
присутніх учасників громадського обговорення, кількість осіб, що наділені 
правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає 
звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими 
перешкодами в голосуванні.

Головуючий запитав, які будуть пропозиції щодо кількісного складу 
лічильної комісії.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб.
За цю пропозицію проголосували одноголосно.

ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб.
Головуючий запропонував обрати персональний склад лічильної комісії. 

Надійшли пропозиції обрати лічильну комісію у складі: Роєнко Таїса 
Володимирівна, Загоруй Михайло Михайлович.

За вказаний склад лічильної комісії проголосували одноголосно.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі: Роєнко Т. В., Загоруй М. М.

Головуючий пропонує порядок денний та виносить на голосування. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Громадське обговорення ініціативи депутатів Маньківської селищної ради 
щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

За порядок денний проголосували одноголосно.

Головуючий запропонував затвердити регламент роботи:
Доповідь ініціатора громадського обговорення - до 15 хв.;
Виступи присутніх -  до 10 хв.;
Для запитань - до 3 хв.;
Інших пропозицій із залу не надійшло.

За регламент роботи проголосували одноголосно.

Головуючий наголосив, що присутні під час виступів повинні 
дотримуватися порядку денного, норм етичної поведінки, не допускати 
вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають 
обговоренню винесеного на розгляд питання.

Головуючий запропонував перейти до розгляду питання порядку денного 
-  громадського обговорення ініціативи депутатів Маньківської селищної ради 
щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
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СЛУХАЛИ: Про ініціювання депутатами Маньківської селищної ради 
добровільного об‘єднання територіальних громад.
ДОПОВІДАВ: Мельник О.М., який повідомив, що 15 жовтня 2019 року 
надійшло колективне звернення від депутатів Маньківської селищної ради VII 
скликання з ініціативою добровільного об’єднання територіальних громад 
Маньківської селищної ради (смт Маньківка, с.Жолудькове), Вікторівської 
сільської ради (с.Поминик), Дзензелівської сільської ради (с.Дзензелівка), 
Добрянської сільської ради (с.Добра), Кищенецької сільської ради (с.Кищенці), 
Кривецької сільської ради (с.Кривець, с.Рудка), Молодецької сільської ради 
(с.Молодецьке), Нестерівської сільської ради (с.Нестерівка), Паланоцької 
сільської ради (с.Паланочка), Подібнянської сільської ради (с.Подібна), 
Попівської сільської ради (с.Попівка, с.Філіція, с.Зелений Гай), Потаської 
сільської ради (с.Поташ), Рогівської сільської ради (с.Роги), Харківської 
сільської ради (с.Харківка, с.Мала Маньківка), Маньківського району з 
визначенням адміністративного центру в смт Маньківка. Керуючись Законом 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», з урахуванням 
звернення депутатів Маньківської селищної ради VII скликання (9 чоловік) від 
15 жовтня 2019 року „Про ініціювання добровільного об’єднання 
територіальних громад“, селищним головою було видано розпорядження № 29 
від 15.10.2019 «Про вивчення пропозицій щодо ініціювання добровільного 
об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення» та 
розпорядження №30 від 16.10.2019 «Про проведення громадського 
обговорення щодо добровільного об’єднання територіальних громад» яким 
зокрема передбачається:

- Проведення громадського обговорення в період з 16.10.2019 року по 
25.10.2019 року, з метою вивчення пропозицій мешканців громади щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад;

- Депутатам ініціативної групи Маньківської селищної ради провести 
протокольне опитування жителів громади відповідно до виборчих 
округів;

- Також опитувальні листи розповсюдити серед організацій та підприємств.
Як результат було опитано 722 громадянина селища, серед яких 97%
проголосувало за добровільне об’єднання, 2% проти, 1% утрималися.

Після проведення громадського обговорення добровільного об’єднання 
територіальних громад на розгляд депутатів Маньківської селищної ради на 
наступну сесію, яка відбудеться 29 жовтня 2019 року, буде винесено проект 
рішення «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад 
та делегування представників до спільної робочої групи».

Доповідач нагадав присутнім, що 1 квітня 2014 року була схвалена 
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні та затверджено План заходів з її реалізації. 
Реалізація Концепції здійснюється двома етапами. Другим етапом реалізації 
цієї Концепції передбачається провести інституційну реорганізацію органів
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місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на новій 
територіальній основі та проведення місцевих виборів з урахуванням 
реформованої системи органів місцевого самоврядування. Таким чином 
громади мають рухатися тільки вперед, об’єднуючись та розвиваючись.

Відповідно до цього Плану було внесено зміни до Бюджетного та 
Податкового кодексів України. Отже, зміни до Бюджетного кодексу фактично 
є основою для стимулювання громад до об’єднання. А саме: бюджети 
об’єднаних громад переходять на прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом. Об’єднана громада, відповідно до Бюджетного кодексу, наділяється 
такими повноваженнями та ресурсами, як міста обласного значення.

У 2015 році Парламентом ухвалено Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», а Урядом для забезпечення його реалізації 
затверджено Методику формування спроможних територіальних громад. Саме 
ці законодавчі акти визначають, яким чином має відбуватись об’єднання 
громад для того, щоб стати спроможними громадами. А спроможною 
територіальною громадою є така громада, в якій місцеві джерела наповнення 
бюджету, інфраструктури} та кадрові ресурси є достатніми для вирішення 
питань місцевого значення в інтересах жителів громади.

Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення 
його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати 
питання місцевого значення.

Головна рушійна сила для розвитку громади -  фінансова децентралізація. 
Якщо громада розумітиме, що вона має повноваження і фінансову підтримку 
на виконання цих повноважень, вона буде розвиватись. Перш за все , мова йде 
про зарахування до бюджетів об’єднаних громад 60% податку на доходи 
фізичних осіб (з 2015 року цей податок взагалі надходить тільки до районного 
бюджету). Отже, головна мотивація та логіка для об’єднання - фінансова 
спроможність та доступність послуг для населення.

У перспективі до юрисдикції ради, у разі об’єднання, передаються всі 
землі відповідної громади, в тому числі й за межами населених пунктів.

Крім того, за бюджетами місцевого самоврядування залишаються такі 
джерела як раніше закріплені місцеві податки і збори. При цьому за кошти 
платників податків утримуватиметься одна рада, один голова, один виконком, 
а не декілька -  що збереже кошти для реальних справ. Громада зможе 
отримувати більші доходи і, відповідно, розпоряджатися видатками.

Однак об’єднання території громад не може бути довільним, воно чітко 
регламентується Законом. Відстань від центру громади до їх найдальшого 
населеного пункту має бути такою, щоб у надзвичайних випадках її не довше 
ніж за ЗО хв. могли подолати пожежна команда, швидка допомога, 
поліцейський патруль.

Після об’єднання громад села, які не матимуть власних сільрад, будуть 
представлені в місцевій раді своїми депутатами, а у виконкомі -  сільськими 
старостами. Старости та депутати здійснюватимуть зв’язок між жителями села
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і владою громади та вирішуватимуть різні проблеми громадян у раді та 
виконкомі.

У спроможних територіальних громадах органи місцевого 
самоврядування мають забезпечити надання всіх необхідних громадянам 
публічних послуг. Для цього необхідні приміщення для розміщення 
відповідних служб. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту тощо здійснюватимуть органи місцевого самоврядування 
об’єднаних громад.

Особливістю об’єднаної територіальної громади (яка приєднається) є 
наявність старости, який буде посадовою особою місцевого самоврядування і 
обиратиметься в порядку, визначеному законом. Староста обирається у селах, 
які входять до об’єднаної громади на строк повноважень цієї місцевої ради. 
Староста буде членом виконавчого комітету ради об’єднаної громади за 
посадою та матиме представляти інтереси свого населеного пункту.

Доповідач закликав присутніх обговорити та підтримати пропозицію 
депутатів депутатів Маньківської селищної ради VII скликання щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад Маньківської селищної ради 
(смт Маньківка, с.Жолудькове), Вікторівської сільської ради (с.Поминик), 
Дзензелівської сільської ради (с.Дзензелівка), Добрянської сільської ради 
(с.Добра), Кищенецької сільської ради (с.Кищенці), Кривецької сільської ради 
(с.Кривець, с.Рудка), Молодецької сільської ради (с.Молодецьке), 
Нестерівської сільської ради (с.Нестерівка), Паланоцької сільської ради 
(с.Паланочка), Подібнянської сільської ради (с.Подібна), Попівської сільської 
ради (с.Попівка, с.Філіція, с.Зелений Гай), Потаської сільської ради (с.Поташ), 
Рогівської сільської ради (с.Роги), Харківської сільської ради (с.Харківка, 
с.Мала Маньківка), Маньківського району Черкаської області з визначенням 
адміністративного центру в смт Маньківка.

ВИСТУПИЛИ: Івасюк Валерій Аксентійович -  сільський голова с. Роги, 
підтримав ініціативу депутатів Маньківської селищної ради та закликав 
присутніх підтримати ініціативу.

ВИСТУПИЛИ: Сутула Іван Іванович -  житель селища, підтримав ініціативу 
депутатів Маньківської селищної ради та закликав присутніх підтримати 
ініціативу з метою збереження інфраструктури.

ВИСТУПИЛИ: Загоруй Михайло Михайлович -  депутат селищної ради, який 
повідомила, що він є одним з ініціаторів ОТГ. Питання об’єднання 
неодноразово обговорювалося депутатами селищної ради. Виступаючий 
відмітив, що ініціювати процес об’єднання спонукало бажання зберегти та 
розвивати в майбутньому інфраструктуру сіл: дороги, вуличне освітлення,
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освітні та медичні заклади. Такий процес можливий на етапі добровільності 
об’єднання громад. Закликав присутніх підтримати ініціативу.

В обговоренні також взяли участь: Плахтій Т.В., Риндюк В.С., Ямковий В.А. 
які у своїх виступах цікавилися можливістю та якістю надання послуг жителям 
ОТГ

Всі виступаючі підтримали ініціативу, винесену на повістку дня.
На всі запитання учасників головуючий та присутні депутати селищної 

ради надали відповіді.
Головуючий поставив питання «Про ініціативу депутатів Маньківської 

селищної ради щодо добровільного об‘єднання територіальних громад» на 
голосування.
ГОЛОСУВАЛИ :
«ЗА» - 59, «ПРОТИ»- 0, «УТРИМАЛИСЯ»- 0 
Прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Порядку проведення громадських обговорень питань 
добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням 
селищної ради № 40-2/VII від 04.10.2019 року:

1. Підтримати ініціативу депутатів Маньківської селищної ради VII 
скликання щодо добровільного об’єднання територіальних громад 
Маньківської селищної ради (смт Маньківка, с.Жолудькове), Вікторівської 
сільської ради (с.Поминик), Дзензелівської сільської ради (с.Дзензелівка), 
Добрянської сільської ради (с.Добра), Кищенецької сільської ради (с.Кищенці), 
Кривецької сільської ради (с.Кривець, с.Рудка), Молодецької сільської ради 
(с.Молодецьке), Нестерівської сільської ради (с.Нестерівка), Паланоцької 
сільської ради (с.Паланочка), Подібнянської сільської ради (с.Подібна), 
Попівської сільської ради (с.Попівка, с.Філіція, с.Зелений Гай), Потаської 
сільської ради (с.Поташ), Рогівської сільської ради (с.Роги), Харківської 
сільської ради (с.Харківка, с.Мала Маньківка), Маньківського району 
Черкаської області з визначенням адміністративного центру в смт Маньківка.

2. Протокол громадського обговорення зі списком учасників подати на 
чергову сесію Маньківської селищної ради для прийняття рішення про надання 
згоди на добровільне об’єднання зазначених територіальних громад та 
делегування представників до спільної робочої групи.

Головуючий громадськ 

Секретар громадського


