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ЗВЕРН ЕН Н Я
Асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району щодо
неконституційності законопроекту «ГІро внесення змін до деяких законів
України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів
місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» (реєстраційний
№ 3651-д від 06.10.2020р.)
Вельмишановний пане Президенте !
Верховною Радою України прийнято у другому читанні і направлено на підпис
Президентові України законопроект «Про внесення змін до деяких законів України
щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності орг анів місцевого
самоврядування і районних державних адміністрацій» (реєстраційний № 3651-д від
06.10.2020р.). яким розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
про місцеве самоврядування в Україн у черговий раз доповнено нормами з явними
ознаками неконституційності.
Відповідно до пункту 6-І цього розділу закону усі сільські територіальні
громади Дрогобицького району, як і тисячі інших в Україні, мають бути
«розформованими» , а сільські ради, як їх представницькі органи, - ліквідованими.
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, право на місцеве самоврядування, гарантоване
ст.7 Конституції. На це вказується у висновку Головного науково-експертного
управління та зауваженнях Головного юридичного управління Апарату Верховної
Ради України, які не прийнято до уваги у процесі прийняття законопроекту у другому
читанні.
Виходячи з наведеного, Асоціація сільських, селищних рад Дрогобицького
району просить Вас виконати свій конституційний обов’язок Президента як
гаранта додержання Конституції України і накласти вето на законопроект № 3651д, який перекреслює деклароване Вами народовладдя та проведення децентралізації
влади відповідно до європейських норм, позбавляє сільські територіальні громади
конституційного права на місцеве самоврядування та ставить їх поза законом, жителі
сільських громад піддаються непрямій дискримінації за ознакою місця проживання.
С ільська територіальна громада - не поліційний відділок у Кагарлику,
що її можна розформуі
Сподіваємося на В а у ^ І
^з^н^ть і державну мудрість, пане Президенте.
З повагою
голова Асоціаці
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