УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
ХVІІ сесія

VІІ скликання

від 14.04.2017 р. № 196
Про звернення до Верховної
Ради України
Керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити текст звернення депутатів районної ради до Верховної Ради
України (додається).
2. Надіслати текст звернення до Верховної Ради України.
3. Доручити голові районної ради підписати дане звернення.

Голова ради

В.М.Троц

Верховній Раді України
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Олевської районної ради VІІ скликання Житомирської
області до Верховної Ради України
Конституцією України гарантується і закріплюється право громадян на участь
у місцевому самоврядуванні шляхом об’єднання в територіальні громади для
самостійного вирішення питань місцевого значення.
Стаття 38 Конституції України гарантує громадянам право брати участь в
управлінні державними справами та у місцевих референдумах. Одночасно стаття 92
Конституції України вказує, що організація і порядок проведення референдумів
визначаються виключно законами України.
Ряд чинних законодавчих норм передбачає проведення саме референдуму у
вирішення певних питань, зокрема, закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Пункт 7 ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» закріплює за територіальними громадами
право виключно шляхом місцевого референдуму приймати рішення про вихід зі
складу об’єднаної територіальної громади.
Конституція України, окремі галузеві закони України та міжнародні
нормативні документи визначають місцевий референдум важливим інститутом
безпосередньої демократії, що дозволяє громадянам України, які проживають на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, реалізувати право на
прийняття рішень з найважливіших питань місцевого значення.
З прийняттям у 2012 році Верховною Радою України Закону України «Про
всеукраїнський референдум», втратив чинність Закон України «Про всеукраїнський
та місцеві референдуми». Це фактично позбавило громадян України (територіальних
громад, їх об’єднань) конституційного права на управління державними справами
шляхом проведення місцевих референдумів.
Прийняття Закону про місцевий референдум має законодавчо врегулювати
реалізацію необмеженого права українського народу на місцеве самоврядування та
управління державою, головним обов’язком якої є утвердження і забезпечення прав і
свобод людини.
Зважаючи на викладене вище та з метою захисту конституційних прав і свобод
людини і громадянина, захисту законних прав та інтересів територіальних громад,
наполягаємо на невідкладному ухваленні закону України про місцеві референдуми.
Звернення прийнято на сімнадцятій сесії районної ради VІІ скликання
14 квітня 2017 року.
За дорученням депутатів районної ради
голова ради

В.М.Троц

