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ПЕТРЕНКО П.Д.
Щодо роз’яснення вимог
законодавства до змісту статуту
територіальної громади

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

Шановний Павле Дмитровичу!
До Підгірцівської сільської ради надійшов до вивчення проект статуту
територіальної громади населених пунктів (Підгірці, Креничі, Романків), що
знаходяться в адміністративних межах Підгірцівської сільської ради. Зміст
окремих норм запропонованої редакції статуту територіальної громади
викликає питання, щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства, що є
перешкодою для затвердження такої редакції статуту сільською радою.
Згідно пункту 1 Положення про державну реєстрацію статутів
територіальних громад, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України
від 27 липня 1998 року№1150, реєстрація статутів територіальних громад сіл,
селищ, міст (крім м. Києва) здійснюється відповідними головними
територіальними управліннями юстиції.
Відповідно до підпункту 32 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня
2014 р. № 228, мін’юст відповідно до покладених на нього завдань надає
роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних
органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;
У зв’язку з вищезазначеним, для дотримання належної процедури
затвердження і реєстрації статуту територіальної громади сіл Підгірці, Креничі,
Романків, Підгірцівська сільська рада потребує отримання фахового
роз’яснення щодо законності і можливості державної реєстрації статуту
територіальної громади, який містить норми сумнівного змісту. Тому, просимо
надати роз’яснення щодо відповідності вимогам чинного законодавства України
та можливості державної реєстрації статуту територіальної громади сіл
Підгірці, Креничі, Романків, який передбачає норми з наступним змістом:
1. Територіальна громада реєструється як юридична особа публічного
права.
2. Територіальна громада та/або її органи управління отримують

повноваження визначеної законодавством компетенції місцевої ради та або
органів державної влади.
3. Довільно визначається членство у територіальній громаді.
4. Членами територіальної громади можуть бути особи, які не
зареєстровані як мешканці сіл Підгірці, Креничі, Романків.
5. Членами територіальної громади можуть бути особи, які мають
зареєстроване місце проживання в інших населених пунктах.
6. Членами територіальної громади можуть бути іноземці, які постійно
або тимчасово проживають в сілах Підгірці, Креничі, Романків.
7. Членами територіальної громади можуть бути особи, які мають у
власності нерухоме майно (будинки та/або земельні ділянки), розташоване в
адміністративних межах Підгірцівської сільської ради, в тому числі поза
межами сіл Підгірці, Креничі, Романків.
8. Членство у територіальній громаді виникає лише після процедури
реєстрації члена територіальної громади.
9. Особи, які проживають в селах Підгірці, Креничі, Романків, але не
бажають або не можуть пройти процедуру реєстрації члена територіальної
громади, не належать до відповідної територіальної громади.
10. Проводяться загальні збори територіальної громади, як юридичної
особи публічного права, що передбачають участь більшості членів відповідної
територіальної громади.
11. Органи місцевого самоврядування (сільська рада та її виконавчий
орган) делегують свої повноваження, в тому числі виключні повноваження,
територіальній громаді після її реєстрації як юридичної особи публічного права.
12. В межі територіальної громади включається територія сіл Підгірці,
Креничі, Романків, а також території в адміністративних межах Підгірцівської
міської ради.
13. Територіальна громада, як юридична особа публічного права,
наділяється правом приймати нормативні акти місцевого значення, що мають
вищу юридичну силу ніж рішення сільської ради.
14. Територіальна громада, як юридична особа публічного права, та її
органи управління, наділяється повноваженнями щодо формування, розробки та
затвердження місцевого бюджету.
15. Територіальна громада, як юридична особа публічного права, та її
органи управління, наділяється повноваженнями щодо подолання соціальнополітичних конфліктів, які виникають на відповідній території.
Роз’яснення просимо надати щодо кожного з порушених питань. У разі
необхідності додаткової інформації, просимо звертатись до Підгірцівської
сільської ради.

З повагою
сільський голова

С.С.Кравченко

