
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Вишневої міської ради 

«Про затвердження статуту територіальної громади міста Вишневого» 
 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку унормовує рішення  

 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською 

хартією місцевого самоврядування передбачено право представницького органу 

місцевого самоврядування на основі Конституції та законів України прийняти 

Статут територіальної громади  з метою врахування історичних, 

національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей 

здійснення місцевого самоврядування. 

Члени територіальної громади, як основного суб’єкта місцевого 

самоврядування, відповідно до законодавства мають права щодо прийняття участі 

у діяльності та контролю за органами місцевого самоврядування, однак на даний 

час практична реалізація даних прав знаходиться на низькому рівні. Так, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено низку норм 

безпосередньої демократії, зокрема скликання та врахування рішення загальних 

зборів громадян, організація та проведення громадських слухань, електронних 

петицій, місцевих ініціатив та ін., процедура здійснення яких потребує визначення 

у Статуті територіальної громади. 

Крім того, вказаним законом встановлено правила щодо здійснення 

місцевого самоврядування для всіх територіальних громад. Такий підхід не 

дозволяє враховувати історичні, національно-культурні, соціально-економічні 

особливості кожної територіальної громади. 

Крім того, не в останню чергу слід врахувати можливість Вишневої міської 

ради залучати для реалізації соціальних та інфраструктурних проектів коштів 

міжнародних організацій через механізм т.зв. грантів. Однією із основних вимог 

участі в конкурсі на здобуття таких грантів є наявність прийнятого і 

зареєстрованого статуту територіальної громади. 

       З врахуванням вищевикладеного, у територіальної громади міста Вишневого 

Києво-Святошинського району Київської області виникла необхідність у розробці і 

затвердженні  Статуту територіальної громади. 

 

2.Потреба і мета прийняття рішення 

Метою проекту є закріплення норм, встановлених Конституцією, законами 

України, Європейською хартією місцевого самоврядування, встановлення порядку 

їх виконання, вираження особливостей, які властиві мешканцям  територіальної 

громади, шляхом затвердження Статуту. 

 

3.  Прогнозовані наслідки прийняття рішення 

Дія зазначеного регуляторного акта поширюється на осіб, які зареєстровані та 

постійно мешкають на території територіальної громади, а також на фізичні і юридичні 

особи, підприємства, установи, організації, розташовані на території  громади. 



Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється 

дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат. 
 

Сфера впливу Вигоди Витрати 
Члени територіальної 

громади 

Одержання можливості 

активно впливати та брати 

участь у вирішенні  проблем, 

можливість отримати певні 

важелі щодо рівноправної, 

партнерської ролі у місцевому 

самоврядуванні; інструмент 

розвитку і формування власне 

самої громади, застосування 

методу партиципаторного 

бюджетування 
 

Відсутні 

Органи місцевого 

самоврядування 

Можливість реальної 

кооперації у вирішенні 

проблем 

Витрати на 

розповсюдження та 

тиражування прийнятого 

рішення 

Інтереси суб’єктів 

господарювання 

Мінімізація виникнення 

корупційної складової при 

започаткуванні та здійсненні 

підприємницької діяльності 

при зверненнях до органів 

влади за отриманням 

адміністративної послуги 
 

Витрати часу на 

ознайомлення із 

Статутом 

 

 

4. Прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків 

місцевого бюджету внаслідок ухвалення відповідного рішення 

Реалізація проекту рішення не впливає на дохідну та видаткову частину міського 

бюджету  у разі прийняття. 

 

 

 

Депутат  

Вишневої міської ради      С.В. Нагорняк

 


