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Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
ЗВЕРН Е Н Н Я
Медвежанської сільської ради щодо порушення конституційного права
територіальної громади села Медвежа Дрогобицького району Львівської
області на місцеве самоврядування та дискримінацію членів громади за
ознакою місця проживання.
На протязі 2020 року Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів
України прийнято низку нормативних та ненормативних правових актів, які
порушують конституційні права членів територіальної громади села Медвежа .
Так пунктом 7-1 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» всупереч вимогам гі. 13 ч.І
ст.92, ч.І ст. 133, ч.І ст. 140 Конституції України Кабінетові Міністрів України
надано повноваження щодо визначення адміністративних ц е н т р ів
територіальних громад та затвердження територій територіальних громад.
На цій неконституційній основі Кабінет Міністрів України своїм
розпорядженням від 12.06.2020рр. № 718-р «Про визначення адміністративних
центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області»
включив територію Медвежанської територіальної громади до складу території
Дрогобицької територіальної громади з'адміністративним центром у місті
Дрогобич.
Кабінет Міністрів України самостійно «створив» нову Дрогобицьку
територіальну громаду без урахування думки місцевих громад та прийняття
рішень відповідними місцевими радами, зокрема, Медвежанською сільською
радою, про входження до такої о б ’єднаної територіальної громади, що є
порушенням ст.5 Європейської Хартії місцевого самоврядування,
ратифікованої Законом України № 452/97 від 15.07.1997р.
Пунктом 5 Постанови Верховної Ради України № 795-ІХ від 15.07.2020р.
«Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» всупереч ч.З ст. 141
Конституції України, ч.2 ст. 194 Виборчого кодексу України члени

територіальної громади села Медвежа були позбавлені конституційного права
обирати депутатів Медвсжанської сільської ради та Медвежанського сільського
голову на чергових виборах 25 жовтня 2020 року. При цьому Верховною Радою
України і Центральною виборчою комісією не враховано відповідні звернення
Медвежанської сільської ради з цього питання.
На довершення, 17 листопада 2020 року Верховною Радою України, без
урахування висновків та зауважень Головного науково-експертного управління
та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України,
прийнято у другому читанні Закон України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»
(законопроект № 3 6 5 1-д), яким розділ V «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України про місцеве самоврядування в Україні у черговий раз
доповнено нормами з явними ознаками неконституційності.
Відповідно до пункту 6-1 цього розділу закону Медвежанська
територіальна громада, як і тисячі інших, переважно сільських територіальних
громад, буде вважатися «розформованою», а Медвежанська сільська рада як її
представницький орган, - такою, що припиняється (ліквідується).
При цьому сформована Урядом Дрогобицька територіальна громада стає
правонаступником усіх майнових активів, що відповідно до ст. 142
Конституції України є у власності Медвежанської територіальної громади.
Цим грубо порушуються закріплені у Конституції України
принципи народовладдя (ст.5) та верховенства права (ст.8), що є однією з
основ конституційного ладу у державі.
Більше того, за наявними даними, у сформованій Урядом Дрогобицькій
територіальній громаді сільське населення складає всього 22 відсотки. Через
цю диспропорцію жителю села практично не можливо реалізувати своє право
бути обраним міським головою.
При запровадженій на місцевих виборах 2020 року виборчій системі
пропорційного представництва за відкритими списками із обраних до
Дрогобицької міської ради 36 депутатів тільки один є жителем села.
Внаслідок таких рішень органів державної влади жителі сільських
громад, які урядовим розпорядженням включені до складу Дрогобицької
територіальної громади (в г.ч. громади Медвежі) піддаються непрямій
дискримінації за ознакою місця проживання, що є порушенням ст.24
Конституції України, ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні».
Виходячи з наведеного, Медвежанська сільська рада вимагає і
просить:
1.
Відновити порушене внаслідок рішень органів державної влади право
на місцеве самоврядування, свого часу реалізоване територіальною громадою
села Медвежа, яке гарантоване ст.7 Конституції України.

2. ІІригіинити дискримінацію жителів села Медвежа за ознакоіе-місця
проживання.
3. Створити умови для здійснення децентралізації влади на рівень
існуючих конституційних територіальних громад через механізм муніципальної
кооперації на основі Закону України «Про співробітництво територіальних
громад».
4. Забезпечити рівномірність розвитку сільських територій через
механізм бюджетного вирівнювання, як це передбачено п.5 ст.9 Європейської
Хартії місцевого самоврядування.
Прийнято на ХЬУІ позачерговій сесії
Медвежанської сільської ради VII скликання
18 листопада 2020 року. . ~
О,СНУ П

Сільський голова

Степан Коваль

&

