-

-

теплопосТачанIUI, водопостачанIUI, водовiдведенн' для вiдповiдних категорiй
населенIш. В масштабах Bciei краТни це близько 7 млрд грн;
оплату заборгованостi населеннrI за житлово-комунальнi послуги. А це близько
8 млрд грн.;

оплату перевезешuI гliльгових категорiй громамн. А це близьцо 2,5 млрд грн.;
- фiнансуван[UI медичноi i ocBiTHboT сфери, у зв'язку з прогнозованою
недостатнiстrо коштiв згiдно зазначеного вище проекry Закону Уцраiни у
розмiрi понад 10 млрд грн.;
Прийнятгя проекту Закону УlqpаiЪи <Про ,Щержавний бюджет УКРаiНИ На 2018
piцр У про11оноВанiй Урядом редакцii спричинI,mь для цромади MicTa НовоградаВолинського фiнансовi втрати у розмiрi 57 |22100 гривень.
Ще одним IФичущим кроком в напрямку згортаI{нlI розвитку мiсцевих громад
та регiонiв УщраiЪи е пропоЕоваЕа Урядом змiна умов реверсноТ дотацii (вилуrення
койтiВ мiсцевиХ громаД дО державногО бюджету), а саме: збiдьшенrrя розмiру
реверсноi дотацii з 50 до 80%.
2018 роцi реверсну дотацiю до державного бюджету змушенi бУлУть
порераховувати 169 мiсцевих бюджетiв, в тому числi б обласних бюджетiв, 66
бюджgгiв MicT обласного значенIuI, 47 районних бюджетiв та 50 бюджgгiв об'еДнаНИХ
територiальних цромад.

У

Щля громади MicTa Новограда-Волинського збiльшення розмiру реверСнОТ
дотацii потягне за собою значнi наслiдки - втрати у розмiрi 21224200 ГриВеНЬ.
Такий вiдвертий грабунок коштiв, зароблених цромадами, додатково свiДчИТЬ
про проведеннr{ владою полiтики (упокореннл> ефекгивних, iпiцiативних мiсцевих
(цеIцрУ)),
цромад, якi самостiйно спроможнi вирiшити мiсцевi питання без втручанIuI
адже лише дотацiйнi мiсцевi цромади змушrенi вIбIвJuIти бiльшу лояльнiсть До ВлаДИ
пiд загрозоЮ недооlрИманIШ фiнансовИх pecypciB, щО дозволить пригЕUIьмувати
процес децештраJIiзацiТ управлiнrrяо i як наслiдок - зупиненшI розвиткУ ДерЖаВИ В
цiлому.

Враховуючи вищевикJIадене, з метою гарантуванIuI незворотностi розпочатОi
реформи мiсцевого самоврядуванIIII,

ПРоСИМо:
Не допустити прийнятtlя проекгу Закону УкраiЪи <Про ,,Щержавний бюдЖеТ
Украiни на 2018 piк> у запропоцованiй Урядом редакцii феестрацiйниЙ М7000) та
супровiдного до нього проекry змiн до Бюджsтного кодексу Украiни фееСтРацiйНИй
1.

J\b7116).

2. .Щоопрацювати вищевк€lзанi законопроекти з врахуванням iHTepeciB мiсцевих
цромад та у вiдповiдностi до мети реформи мiсцевого самоврядування

Звернення прийнято на шIенарному засiданнi вiсiмнадцятоi сесii MicbKoI Ради
сьомого cItlIиKaHHrI 09 листопада 2al7 року.

З повагою,
за дорученшIм депутатiв MicbKoi ради

мiський голова

В.Л. Весельськлtй

