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Шановний Сергій Володимирович!  

 
Дуже вдячний Вам за відповідь на мій лист, за роз 'яснення що треба щоб були призначені вибори в 

об'єднану Гостомельську громаду, за НАДІЮ що вони - перші місцеві вибори ,  яких так прагне 

громада все ж таки відбудуться.  

Ви написали мені листа в січні 2019 року. Розповіли про те, що на розгляді ВР України 

знаходиться проект Постанови (№5497) зареєстрований в грудні 2016 року. Що ж виходить, вже 

третій рік розглядаються документи? Чи волевиявлення 25 тисяч людей, що відповідно до 

Конституції  України,  пройшли весь передбачений законами України ,  методиками, перспективним 

планом шлях для того щоб об'єднатись, разом господарювати, розпоряджатися фінансами, 

розвиватися, НЕ НАСТІЛЬКИ ВАЖЛИВЕ для народних обранців?  

Ви звернулись до голів адміністрацій та мі ського голови Ірпеня вже рік тому,  для того щоб вони 

висловили свою позицію відносно прийняття цієї  Постанови .  Я користуюсь інтернетом, спілкуюсь 

з депутатом і маю інформацію ,  що адміністрації Києво -Святошинського району, депутати 

Гостомеля та голова Прилипко Ю.І.  повністю підтримали Постанову, Бородянська адміністрація 

також підтримала вибір громади Озер. А сесію в Ірпені ,  де розглядався проект Постанови, навряд 

чи можна назвати законною. В якому законі передбачено, що одне і те саме питання на однієї се сії 

ставиться на голосування тричі? Знаю, що «відмовити у прийнятті Постанови» ірпінські депутати 

проголосували лиш з третьої спроби. Виходить що три адміністрації з  чотирьох погодили наше 

об'єднання. Якось дивно виходить, що ВЕЛИКІЙ ІРПІНЬ краще знає як ж ити Гостомелю, що воля 

громад Горенки, Мощуна, Озер, Гостомеля для депутатів Ірпеня нічого не значить.  

Також мені відомо, що після прийняття ЗУ «Про добровільне об'єднання » було прийнято ще 

декілька законів, що внесли доповнення та уточнення. Наприклад, т епер законом урегульовано 

питання об'єднання громад суміжних районів :  спочатку вибори - потім зміна меж. Збільшуються 

межи того району, до якого належить центр ОТГ. І в грудне 2018 року більше ста громад вийшли 

на перші свої вибори. Підсумовуючи вищесказане, виходить так що об'єднатись можна всім, крім 

Гостомельської ОТГ.  

Сергій Володимирович,  

ви юрист, член Вищої Ради юстиції, Народний Депутат України! Хочу щоб всі народні обранці 

пам'ятали що вони «народні».  

Те ,  що хоче громада Гостомеля, Горенки, Мощуна, Озер - не суперечить ЗАКОНУ, значить має 

ПРАВО на існування.  

 «Основним джерелом влади в Україні - є НАРОД!» Тому треба виконати ВОЛЮ НАРОДА! 

Шановний Сергію Володимировичу,  

 Ваша підтримка Постанови (прийняття її дозволить Гостомельськькій ОТГ піти на  вибори, тому 

що ми будемо належить  

до Києво-Святошинського району) створить законні підстави призначення перших виборів та 

вирішить питання «старшого брата»  

(маю на увазі залежність Гостомеля від Ірпеня) («шведській єксперемент» давно закінчився, але 

«селище міста» залишилось.  

В цьому є суперечність Конституції  України :  члени однієї  територіальної громади беруть участь у 

формуванні інших органів  

місцевого самоврядування).  

При цьому адміністративне підпорядкування місту обласного значення Ірпінь селища  Гостомель на 

практиці  

 є прямою залежністю, що стримує розвиток нашому селищу та заважає добровільному об'єднанню 

громад.  

 
04.02.2019р.  

 

Лоза С.М. 



 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування 

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-22-08, факс: 255-33-07 

ЛОЗІ СМ. 

 

вул. Проскурівська, __, кв. __, 

смт. Гостомель,  

Київська обл., 08291 
 

 

Шановний Сергію Михайловичу! 

У Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування розглянуто Ваше звернення щодо 

зміни меж Києво-Святошинського і Бородянського районів Київської області з метою 

створення Гостомельської об'єднаної територіальної громади та повідомляємо 

наступне. 

Засади територіального устрою України визначені розділом IX Конституції 

України. Разом із тим, детального і розгорнутого регулювання відповідного кола 

питань Основний Закон України не містить, вказуючи у пункті 13 частини першої 

статті 92, що територіальний устрій України визначається виключно законом України. 

Однак за час, що минув з моменту прийняття Конституції України окремого 

спеціального закону, що мав би комплексно врегулювати всю багатогранну 

проблематику адміністративно-територіального устрою так і не було прийнято, хоч 

відповідні спроби робилися у Верховній Раді України неодноразово. 

Тому на сьогодні правовідносини у цій сфері регулюються окремими 

положеннями законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

Верховну Раду Автономної Республіки Крим», «Про землеустрій», Земельного кодексу 

України, Конституції Автономної Республіки Крим, а також Положенням про порядок 

вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української PCP, 

затвердженим Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 12 березня 1981 

року, в частині, що не суперечить Конституції та законам України. 

Відповідно до пункту 29 статті 85 Конституції України до повноважень 

Верховної Ради України належить встановлення і зміна меж районів і міст. 

Згідно з частинами першою та другою статті 173 Земельного кодексу України 

межа району, села, селища, міста, району у місті - це умовна замкнена лінія на поверхні 

землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших 

територій. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і 

змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Частиною першою статті 174 Земельного кодексу України встановлено, що 
рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною 



Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської чи Севастопольської міської рад. 
Згідно з частинами сьомою та восьмою статті 46 Закону України «Про 

землеустрій» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району 
розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада 
не утворена — обласної ради. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, 
селищними, міськими, районними радами, районними державними 
адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її 
меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не 
входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, 
проект погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною 
державною адміністрацією. 

Таким чином, прийняття Верховною Радою України згідно з Конституцією 
України рішення про зміну меж районів можливе лише за умови додержання 
встановлених чинним законодавством вимог до порядку його ініціювання та 
розгляду. 

На сьогодні на розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Постанови 
Верховної Ради України «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої 
Київської області, зміну і встановлення меж Києво-Святошинського, 
Бородянського районів, міста Ірпінь та селища Гостомель Київської області» 
(реєстр. № 5497 від 06.12.2016), внесений народними депутатами України Я. 
Єдаковим, Д.Стеценком. 
З метою з'ясування позиції органів місцевого самоврядування та місцевих 
органів державної влади щодо прийняття зазначеного проекту Постанови 
Верховної Ради України, Комітет звернувся до Київської обласної державної 

адміністрації, Києво-Святошинської, Бородянської районних, Ірпіньської міської 
та Гостомельської селищної рад з проханням висловити позицію стосовно зміни 
меж відповідних районів. 
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування під час роботи дев'ятої сесії Верховної Ради України планує 
розглянути на одному із своїх засідань проект Постанови Верховної Ради 
України «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Київської області, 
зміну і встановлення меж Києво-Святошинського, Бородянського районів, міста 
Ірпінь та селища Гостомель Київської області» (реєстр. № 5497). 

З повагою  

Голова Комітету  

 С.ВЛАСЕНКО

 





 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування 

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-22-08. факс: 255-33-07 

 

 

ЛОЗІ С.М. 

вул. Проскурівська, 10, кв. 26, 

смт. Гостомель, Київська обл., 

08291 
 

 

Шановний Сергію Михайловичу! 

У Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування розглянуто Ваше звернення 

щодо створення правових підстав для призначення перших виборів в 

Гостомельській об'єднаній територіальній громаді та повідомляємо наступне. 

Відповідно до частини першої статті 140 Конституції України місцеве 

самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи 

добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста 

- самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України. 

Територіальна громада визначається у абзаці другому частини першої статті 1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» як жителі, об'єднані 

постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. 

На розвиток положень частини першої статті 140 Конституції України щодо 

добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл частиною 

другою статті 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

встановлено, що територіальні громади в порядку, встановленому законом, 

можуть об'єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, 

утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно 

сільського, селищного, міського голову. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» (далі - Закон) добровільне об'єднання територіальних 

громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням принципів конституційності, 

законності, добровільності, прозорості та відкритості. 

Однією з умов добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, 

міст є те, що у складі об'єднаної територіальної громади не може існувати іншої 

територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого 

самоврядування (пунктом 1 частини першої статті 4 Закону). 

 



Дотримання зазначеної норми Закону дозволяє забезпечити уникнення ситуації 
за якої у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці буде існувати 
інша адміністративно-територіальна одиниця того ж рівня. 
На сьогоднішній день місто Ірпінь відноситься до складних адміністративно-
територіальних одиниць («матрьошок»), до складу якого також входять селища 
міського типу Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, які мають свої представницькі 
органи місцевого самоврядування. 
У зв'язку з цим, утворення Гостомельської об'єднаної територіальної громади 
стане можливим після виділення селища міського типу Гостомель зі складу міста 
Ірпінь та включення до складу відповідного району Київської області. Виділення 
зі складу міст - «матрьошок» сіл, селищ, міст здійснюється шляхом зміни меж 
відповідного району та включення території відповідного населеного пункту до 

складу району. 
Відповідно до пункту 29 статті 85 Конституції України до повноважень 
Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів, встановлення і 
зміна меж районів і міст. 
Згідно з частиною другою статті 173 Земельного кодексу України межі району, 
села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних 
одиниць. 
Частиною першою статті 174 Земельного кодексу України встановлено, що 
рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною 
Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. 
Згідно з частинами сьомою та восьмою статті 46 Закону України «Про 

землеустрій» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району 
розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада 
не утворена - обласної ради. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, 
селищними, міськими, районними радами, районними державними 
адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її 
меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не 
входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, 
проект погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною 
державною адміністрацією. 
Таким чином, прийняття Верховною Радою України згідно з Конституцією 
України рішення про зміну меж районів можливе лише за умови додержання 

встановлених чинним законодавством вимог до порядку його ініціювання та 
розгляду. 

Інформуємо Вас, що станом на день розгляду Вашого звернення Кабінет 

Міністрів України не звертався з поданням до Верховної Ради України щодо 

зміни меж районів Київської області та включення селища міського типу 

Гостомель до складу відповідного району Київської області. 

Також, повідомляємо Вам, що Комітет з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування під час роботи десятої сесії 

Верховної Ради України планує розглянути на одному із своїх засідань проект 

Постанови   Верховної   Ради   України   «Про   зміни   в   адміністративно- 
 



з 
 

територіальному устрої Київської області, зміну і встановлення меж Києво-
Святошинського, Бородянського районів, міста Ірпінь та селища Гостомель 
Київської області» (реєстр. № 5497), поданий народними депутатами України 
Я.Єдаковим, Д.Стеценком та внести на розгляд Парламенту пропозицію про 
прийняття щодо зазначеного законопроекту одного з рішень, передбачених 
статтею 114 Регламенту Верховної Ради України. 

 
 

З повагою

Голова Комітету 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дуже вдячний Вам за відповідь на мій лист, за роз'яснення що треба 

щоб були призначені вибори в об'єднану Гостомельську громаду, за 

НАДІЮ що вони - перші місцеві вибори , яких так прагне громада все 

ж таки відбудуться.  

Ви написали мені листа в січні 2019 року. Розповіли про те, що на 

розгляді ВР України знаходиться проект Постанови (№5497) 

зареєстрований в грудні 2016 року. Що ж виходить, вже третій рік 

розглядаються документи? Чи волевиявлення 25 тисяч людей, що 

відповідно до Конституції України, пройшли весь передбачений 

законами України , методиками, перспективним планом шлях для того 

щоб об'єднатись, разом господарювати, розпоряджатися фінансами, 

розвиватися, НЕ НАСТІЛЬКИ ВАЖЛИВЕ для народних обранців?  

Ви звернулись до голів адміністрацій та міського голови Ірпеня вже 

рік тому, для того щоб вони висловили свою позицію відносно 

прийняття цієї Постанови . Я користуюсь інтернетом, спілкуюсь з 

депутатом і маю інформацію , що адміністрації Києво-Святошинського 

району, депутати Гостомеля та голова Прилипко Ю.І. повністю 

підтримали Постанову, Бородянська адміністрація також підтримала 

вибір громади Озер. А сесію в Ірпені , де розглядався проект 

Постанови, навряд чи можна назвати законною. В якому законі 

передбачено, що одне і те саме питання на однієї сесії ставиться на 

голосування тричі? Знаю, що «відмовити у прийнятті Постанови» 

ірпінські депутати проголосували лиш з третьої спроби. Виходить що 

три адміністрації з чотирьох погодили наше об'єднання. Якось дивно 

виходить, що ВЕЛИКІЙ ІРПІНЬ краще знає як жити Гостомелю, що 

воля громад Горенки, Мощуна, Озер, Гостомеля для депутатів Ірпеня 

нічого не значить.  

Також мені відомо, що після прийняття ЗУ «Про добровільне 

об'єднання » було прийнято ще декілька законів, що внесли 

доповнення та уточнення. Наприклад, тепер законом урегульо  

вано питання об'єднання громад суміжних районів : спочатку вибори - 

потім зміна меж. Збільшуються межи того району, до якого належить 

центр ОТГ. І в грудне 2018 року більше ста громад вийшли на перші 

свої вибори. Підсумовуючи вищесказане, виходить так що об'єднатись 

можна всім, крім Гостомельської ОТГ.  

Сергій Володимирович,ви юрист, член Вищої Ради юстиції, Народний 

Депутат України! Хочу щоб всі народні обранці пам'ятали що вони 

«народні». Те , що хоче громада Гостомеля, Горенки, Мощуна, Озер - 

не суперечить ЗАКОНУ, значить має ПРАВО на існування. «Основним 

джерелом влади в Україні - є НАРОД!» Тому треба виконати ВОЛЮ 

НАРОДА! Шановний Сергію Володимировичу, Ваша підтримка 

Постанови (прийняття її дозволить Гостомельськькій ОТГ піти на 

вибори, тому що ми будемо належить до Києво -Святошинського 

району) створить законні підстави призначення перших виборів та 

вирішить питання «старшого брата» (маю на увазі залежність 

Гостомеля від Ірпеня) («шведській єксперемент» давно закінчився, але 

«селище міста» залишилось. В цьому є суперечність Конституції 

України : члени однієї територіальної громади беруть участь у 

формуванні інших органів місцевого самоврядування).  

При цьому адміністративне підпорядкування місту обласного значення 

Ірпінь селища Гостомель на практиці є прямою залежністю, що 

стримує розвиток нашому селищу та заважає добровільному 

об'єднанню громад.  

 
04.02.2019 р.  

 

 

Лоза С.М. 



С.ВЛАСЕНКО 



 

 


