
 
УКРАІНА 

ЖИТОМИРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

                   Проєкт   Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 
        від  

               м .Житомир 

 

  

Про  звернення до Президента України, 

Верховної Ради України        

 

Розглянувши депутатське звернення Леонченко Н.П. відповідно до  статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Направити звернення до Президента України та Верховної Ради України 

по питанню щодо формування виконавчої влади 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу 

обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                  С.І. Сухомлин 
                                                                           
 

 



Президенту України 

Верховній Раді України 
 

 

 

ЗВЕРНЕНННЯ 

Житомирської міської ради 

 

 Народовладдя – це механізм комунікацій між народом і владою, а 

проведення обіцяної конституційної реформи і внесення змін в принципі 

формування виконавчої влади на місцях дозволить втілити обіцянку 

Президента України.  

 Відповідно до нинішньої редакції Конституції України, голів обласної 

державної адміністрації та районних державних адміністрацій призначає 

Президент України за погодженням з Кабінетом Міністром України. 

Найчастіше, для територіальних громад залишається абсолютно незрозумілою 

політичне і суспільно-економічна обумовленість таких призначень. Крім того, 

ефективність діяльності голів обласних державних адміністрацій та районних 

державних адміністрацій оцінюється не місцевою громадою, а Офісом 

Президента за кількістю виконаних і невиконаних доручень Уряду. При цьому 

абсолютно не враховується якість життя людей в даному регіоні.  

 Очевидно що першочерговим завданням сьогодні є формування дієвого 

місцевого самоврядування, в якому розширені повноваження отримають 

територіальні громади, а не призначені з гори голови обласних і районних 

адміністрацій. Будь-яка влада повинна обиратися. І за парламентсько-

президентської форми правління голова адміністрації повинен обов’язково бути 

виборною особою і підзвітним місцевим громадам. 

 Президент України заявляє про курс на децентралізацію країни. Громади 

повинні самі формувати бюджет регіонів і укладати з Кабінетом Міністрів 

договори про розмежування повноважень. Без договірних відносин між 

центром і регіонами неможливо завершити процес демократизації України. 

Діюча система прийняття державного бюджету застаріла і неефективна. 

Необхідна повноцінна бюджетна децентралізація, яка передбачає зміну порядку 

розгляду державного бюджету, згідно з яким спочатку приймаються бюджети 

областей, а потім бюджет затверджується у Верховній Раді.  

 У зв’язку з необхідністю збільшення авторитету місцевих громад ми, 

депутати Житомирської міської Ради сьомого скликання, просимо розглянути 

пропозиції щодо розформування та скасування інститутів обласних державних 

адміністрацій та районних державних адміністрацій. 

 Український народ чекає від адміністративно-територіальної реформи 

реальних змін. І право обирати собі голову області і району стане одним з 

перших кроків до демократизації системи державного управління.  

 

 

За дорученням депутатів 

Житомирської міської ради   

міський голова                               С.І. Сухомлин 


