БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьомого скликання
РІШЕННЯ
11.11.2019 №12/3
с.Боратин
Про звернення депутатів Боратинської
сільської ради 7 скликання стосовно
можливості включення Боратинської ОТГ до
Луцької ОТГ

Відповідно до п.41 ч.І ст.26, ст.ст. 37, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ч.8 ст. 12 Регламенту Боратинської сільської ради
сьомого скликання, п.2 ч.І ст.2, п.З1 розд. IV Прикінцевих положень Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи
результати опитування громадської думки жителів Боратинської сільської ради,
Боратинська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів Боратинської сільської ради 7
скликання стосовно можливості включення Боратинської ОТГ до Луцької ОТГ,
що додається.
2. Направити зазначене вище звернення:
Президенту України - ЗЕЛЕНСЬКОМУ Володимиру Олександровичу;
Голові Верховної Ради України - РАЗУМКОВУ Дмитру Олександровичу;
керівнику Офісу Президента України - БОГДАНУ Андрію Йосиповичу;

Прем’єр-міністру України - ГОНЧАРУКУ Олексію Валерійовичу;
міністру розвитку громад та територій України - БАБАК Альоні
Валеріївні;
народному депутату України - ГУЗЮ Ігору Володимировичу;
народному депутату України - ПАЛИЦІ Ігору Петровичу;
народному депутату України - КОСТАНКЕВИЧ Ірині Мирославівні;
народному депутату України - РУБЛЬОВУ В’ячеславу Володимировичу;
т. в. о. голови Волинської обласної державної адміністрації - КИРИЧУК
Олександру Олексійовичу;
голові регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо
адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів
Волинської області - ЦЬОСЮ Валентину Івановичу;
голові Волинської обласної ради - ВАХОВИЧ Ірині Михайлівні;
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голові Луцької районної ради — ПРИХОДЬКУ Валентину Васильовичу;
голові Луцької районної державної адміністрації - ЯКОВЛЕВУ Тарасу
Володимировичу.
цього рішення п ласти на сільського
3. Контроль за вив
голову - С.О.Яручика.
/і
Сільський голова
V

С.О. Яручик

Президенту України
Зеленському Володимиру
Олександровичу

Голові Верховної Ради України
Разумкову Дмитру Олександровичу
Керівнику Офісу Президента України
Богдану Андрію Йосиповичу

Прем’єр-міністру України
Гончаруку Олексію Валерійовичу

Міністру Міністерства розвитку громад
та територій
Бабак Альоні Валеріївні

Депутатам Верховної Ради України,
обраним від Волинської області
Рубльову В’ячеславу Володимировичу
Гузю Ігору Володимировичу
Палиці Ігору Петровичу
Костанкевич Ірині Мирославівні
Івахіву Степану Петровичу
Голові Волинської обласної ради
Вахович Ірині Михайлівні
Т. в. о. голови Волинської обласної
державної адміністрації
Киричуку Олександру Олексійовичу

Голові регіональної робочої групи з
підготовки пропозицій щодо
адміністративно-територіального устрою
базового та районного рівнів Волинської
області
Цьосю Валентину Івановичу
Голові Луцької районної ради
Приходьку Валентину Васильовичу
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Голові Луцької районної державної
адміністрації
Яковлеву Тарасу Володимировичу

Звернення депутатів Боратинської сільської ради
щодо можливого включення Боратинської територіальної громади
до складу Луцької ОТГ

Ми, депутати Боратинської сільської ради, в межах повноважень,
визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», звертаємося
до Вас щодо перспектив формування нового адміністративно-територіального
устрою Волинської області.
Як представники громадськості, обрані 29 жовтня 2017 року на
позачергових виборах місцевих депутатів до Боратинської сільської ради,
утвореної в результаті об’єднання Баївської, Промінської та Боратинської
сільських рад, ми занепокоєні можливим включенням Боратинської об’єднаної
територіальної громади до складу Луцької ОТГ. Враховуючи великий
суспільний резонанс та важливість вищезазначеного питання, прагнемо
висловити Вам думку місцевих жителів, депутатів Боратинської сільської ради,
підприємців та громадських активістів щодо цього.
Розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від
01 березня 2019 року № 109 утворено регіональну робочу групу підготовки
пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та
субрегіонального рівнів Волинської області, яка, відповідно до протоколу
засідання від 29 жовтня 2019 року, надала пропозиції щодо включення
Боратинської територіальної громади до складу Луцької ОТГ. Цим зверненням
висловлюємо чітку незгоду із зазначеним рішенням. Вважаємо, що таке
рішення - передчасне та не відповідає інтересам жителів Боратинської громади.
Боратинською сільською радою протягом 2017 року було реалізовано
конституційне право громад на об’єднання, яке відбулося відповідно до
процедури, встановленої Законом України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» за погодженням з Волинською обласною державною
адміністрацією та Кабінетом Міністрів України. Громадою реалізовано
принципи добровільного об’єднання територіальних громад, що передбачені
статтею 2 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,
дотримано процедуру участі громадськості у прийнятті рішень відповідно до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Також вважаємо за необхідне зазначити, що Боратинська громада є
фінансово спроможною, що підтверджують експерти Групи фінансового
моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні. При проведенні
аналізу фінансових показників об’єднаних громад у класифікаційній групі ОТГ

з

з чисельністю населення від 5 до 10 тис. із 232 громад Боратинська громада за
2018 рік посіла 3 місце з рекордним значенням власних доходів на 1 -го мешканця
-17 577,3 грн., а станом на 1 півріччя 2019 року - 1 місце в цьому рейтингу. Тому
вважаємо за доцільне залишити Боратинську об’єднану територіальну громаду
як самостійну адміністративно-територіальну одиницю місцевого рівня.
Депутатами Боратинської сільської ради, в межах власної компетенції,
вжито заходів щодо вивчення думки жителів громади, що опинилися в умовах
змін територіального устрою, які у свою чергу впливають на конституційні права
людини та громадянина, які гарантовані державою (Протокол № 1 засідання
ініціативної групи депутатів Боратинської сільської ради щодо можливого
включення Боратинської територіальної громади до складу Луцької ОТГ від 07
листопада 2019 року, додається). Одночасно зазначаємо, що цим зверненням
демонструємо Вам думку різних верств населення громади, що відображає
високий рівень залучення громадськості до прийняття рішень у Боратинській
територіальній громаді (результати опитування від 07-11 листопада 2019 року,
додаються).
Акцентуємо Вашу увагу на тому, що Боратинська сільська рада готова до
міжмуніципального співробітництва між двома самостійними адміністративнотериторіальними одиницями - Луцькою та Боратинською ОТГ.
Отже, враховуючи викладене, просимо Вас невідкладно:
1. Забезпечити неухильне дотримання принципів об’єднання
територіальних громад, що передбачені Законом України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», особливо в частині добровільності при
об’єднанні, що у випадку з Боратинською територіальною громадою може бути
порушено.
2. При прийнятті рішень щодо зміни адміністративно-територіального
устрою Боратинської територіальної громади врахувати та визнати
першочерговою думку місцевих жителів.
3. Залишити Боратинську сільську раду (ОТГ) як самостійну
адміністративно-територіальну одиницю місцевого рівня.

Одночасно гарантуємо, що депутатський корпус та громадськість
Боратинської сільської ради готові активно забезпечувати реалізацію
адміністративно-територіальної реформи на принципах добровільності,
конституційності та законності.
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