
Протокол № З
засідання громадської ради при Новопсковській 

районній державній адміністрації

20.04.2017 року, 14.00 година, 
смт Новопсков, Луганської області

Присутні:
Ш умова Людмила Михайлівна - член Новопсковської районної профспілкової 

організації працівників культури; Знов'як Денис Сергійович - член Новопсковської 
районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»; 
Височина Вікторія Олексіївна - член Новопсковської районної ради жінок: Недогонова 
Наталія Володимирівна - заступник голови Новопсковської районної організації 
Профспілка працівників освіти та науки України; Полякова Ніна Василівна - член 
Новопсковського районного товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Ш евченка; Хомутянська 
Світлана Іванівна - член громадської організації «Моя Новопсковщина».

Скороход Олександр Олексійович -  заступник голови райдержадміністрації з 
соціальних питань; Лазуренко Ольга Миколаївна -  начальник відділу організаційної 
роботи та зв ’язків з громадськістю апарату РДА; Мартовицька Наталія Сергіївна -  
головний спеціаліст відділу організаційної роботи та зв 'язків з громадськістю апарату 
РДА та представники громадськості.

Відсутні: Стогнєєва Світлана Олександрівна - голова районної громадської 
правозахисної організації «Чайка» та Брюховецький Володимир Іванович - член 
Новопсковського районного товариства Українського козацтва «Айдарська сотня».

Запрошені: Гаєв Вадим Вікторович -  голова Новопсковської територіальної 
об’єднаної громади; Полтенко Сергій Пилипович -  голова Білолуцької селищної ради: 
Плис Віталій Іванович -  голова Кам'янської сільської ради; Носов Андрій Сергійович -  
голова Донцівської сільської ради; Липівський Анатолій Володимирович - голова 
Ганусівської сільської ради; Нєдовєсов Олександр Олександрович - голова 
Заайдарівської сільської ради.

Слухали: голову Громадської ради Хомутянську С.І., яка відкрила засідання 
запропонувавши наступний порядок денний.

Порядок денний

1. Виконання на території району Закону України «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад».

2. Різне.

Хто за даний порядок денний прошу голосувати 

Голосували: За - 6, Проти 0 , Утримались 0 .

І. Слухали: заступника голови райдержадміністрації з соціальних питань Скорохода О.О., 
щодо виконання на території району .Закону України «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад».

Згідно з розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації 
(2015 рік) в Луганській області було створено робочу групу з підтримки та впровадження 
заходів з добровільного об'єднання територіальних громад, розроблений та ухвалений 
проект перспективного плану формування спроможних територіальних громад 
Луганської області.



В першій декаді червня з метою створення об'єднання територіальних громад 
були проведені сходки громадян на територіях сільських, селищних рад. В ході зібрань 
було обговорено питання про об'єднання громад про покращення в ході даної реформи 
фінансової спроможності територій, кращого кадрового забезпечення також передбачено 
медичні та освітянські субвенції. Деякі сільські ради підтримали добровільне об'єднання 
громад, а інші винесли рішення сесій сільських рад про звернення до депутатів 
Новопсковської районної ради щодо недопущення проведення в Новопсковському 
районі широкомасштабної адміністративно-територіальної реформи, в ході якої мають 
бути ліквідовані більшість місцевих рад.

В червні 2015 року проведено сесії в Осинівській нільській раді та в Пісківській 
сільській раді щодо питання про добровільне об'єднання територіальних громад. 
Депутатами цих сільських рад винесено рішення про добровільне об'єднання 
територіальних громад з Новопсковською селищною радою.

Білолуцький селищний голова проводив зустріч з головами Козлівської. 
М ожняківської, Новобілянської. Павленківської, Танюшівської сільських рад з питання 
об'єднання територій, запропонувавши головам рад провести обговорення на своїх 
територіях про об'єднання громад та прийняти відповідні рішення на сесіях сільських 
рад.

Н овоп сковська о б ’єднана тери тор іальн а гром ада була створен а в липні 
2015 року, перш ою  в У країн і. У дану гром аду о б 'єд н ал и ся  селищ е Н овопсков та 
5 сіл О си н івсько ї с ільсько ї ради, чисельн ість  громади складає 12 тис. 254 особи.

В жовтні 2015 року пройшли вибори голови та депутатів об’єднаної громади.
У 2016 році Луганською обласною державною адміністрацією було організовано 

для сільських, селищних голів, голів районних рад та райдержадміністрацій області 
поїздку під назвою «Змінимо країну на краще» в якій взяли участь голови Заайдарівської 
та Кам’янської сільських рад. Під час даної поїздки учасники відвідали Полтавську, 
Львівську, Вінницьку, Тернопільську. Закарпатську області. Під час візиту вони 
зустрічалися з головами об'єднаних територіальних громад, які на прикладі своїх 
територій ділилися досвідом роботи, а також члени делегації з Луганської області могли 
наглядно подивитися на результати роботи в цих громадах. ,

Також, Луганською обласною державною адміністрацією спільно з проектом 
ПРООН «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» були організовані навчальні 
візити в такі регіони України, як Вінниця. Полтава. Рівне. Львів. Луцьк. Дніпро. Івано- 
Франківськ, де представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади 
Новопсковського району відвідали територіальні об’єднані громади цих територій.

В вересні 2016 року голова Новопсковської райдержадміністрації прийняв участь 
у форумі «О б’єднана громада -наш е майбутнє», який відбувся у м. Білокуракине.

Слухали: Білолуцького селищного голову Полтенка С.П., який запропонував 
обговорити позитивні та негативні наслідки добровільного об'єднання територіальних 
громад в цілому.

Член громадської ради Недогонова Н.В. розповіла присутнім про всі позитивні зміни 
в дитячих садках Новопсковської ОТГ. а саме, значно покращилася матеріально -  технічна 
база закладу за рахунок придбання електрообладнання для харчоблоку, м'якого інвентарю 
(постільна білизна, подушки, ковдри), килимів та килимових доріжок, меблів для групових 
кімнат, музичної зали, іграшок.

Новопсковський селищний голова Гаєв В.В. розповів про позитивні сторони 
добровільного об’єднання територіальних громад. Перш за все. це додаткові фінансові 
ресурси, як від держави у вигляді субвенцій. так і "від нових джерел надходжень до 
місцевих бюджетів. У своєму новому статусі ОТГ отримала більше самостійності в 
ухваленні своїх рішень і можливість розв’язувати проблеми громади, спираючись на 
власні ресурси.

Звичайно, що є й слабкі сторони об'єднання території це брак кваліфікованих 
кадрів, пасивність ЗМІ у висвітленні реформи, надмірна заполітизованість процесу 
об’єднання громад.



Слухали: заступника голови громадської ради Височину В.О., яка запропонувала 
обговорити основні проблеми та загрози щодо добровільного об'єднання територій 
району.

На думку Білолуцького селищного голови Полтенка С.П. основною проблемою є 
брак законодавчих актів, які могли б суттєво прискорити цей процес.

Заайдарівський сільський голова Нєдовєсов О.О. вважає, що внаслідок об'єднання 
маленькі й небагаті_хромади опиняються у край депресивному становищі адже кошти, які 
раніше надходили до районного бюджету і якими районна влада відшкодовувала дефіцит 
цих громад, перейшли до ОТГ. У результаті такі громади більше не зможуть сподіватися 
на підтримку районної влади, і їхнє фінансове становище стане майже катастрофічним. 
Долучення до процесу об’єднання для цих громад також іноді є проблематичним, оскільки 
далеко не всі фінансово благополучні громади хочуть об'єднуватись.

Виступили: голова громадської ради Хомутянська С.І. виступила з пропозицією 
рекомендувати голові райдержадміністрації активізувати роботу щодо виконання Закону 
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

Ухвалили: Надати рекомендації щодо активізації роботи з виконання Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Голосували: За - 6, Проти 0 , Утримались 0 .

Слухали: голова громадської ради Хомутянську С.І., яка запропонувала провести 
наступне засідання громадської ради 18 травня 2017 року, а з питаннями - визначитись 
пізніше та повідомити секретарю.

Хто за дану пропозицію прошу голосувати 

Голосували: За - 6, Проти 0 , Утримались 0 .

Голова засідання Хомутянська С.І.

Секретар засідання Лазуренко О.М.


