
ВЕБІНАР
Повноваження органів місцевого самоврядування

у сфері соціального захисту населення з 2021 року

24 листопада 2020 року м. Київ



Реформа адміністративно-територіального устрою

 Утворено 1469 територіальних громад (сільські, селищні, міські)

 Утворено 136 районів (замість 490), до яких включено 187 міст обл. значення

 Усім новоствореним громадам – 60% ПДФО (Закон № 907)

 Врегульовано питання правонаступництва в громадах (Законопроєкт № 3651-Д)



Закон № 907: бюджетна децентралізація з 1 січня

 Доходи і видатки для новоутворених громад встановлено в обсягах, які були у
міст обласного значення та ОТГ

 Бюджети районів виключено з системи горизонтального вирівнювання

 Бюджети районів формуються за рахунок доходів від районної комунальної
власності



3651-Д: реорганізація ОМС

 Рада ОМС, розміщена в адмін. центрі нової громади, є правонаступником прав та
обов’язків усіх рад ОМС обраних розформованими громадами

 З дня затвердження новою радою персонального складу її виконкому
починається реорганізація виконкомів рад, що припиняються, шляхом їх
приєднання. Новообраний виконком є правонаступником прав та обов’язків

 Ради ОМС, їхні виконавчі органи розформованих громад припиняються як
юридичні особи з дня внесення запису про їх припинення до ЄДР



3651-Д: фінансове правонаступництво

Бюджети розформованих громад та ліквідованих районів
виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду (31 грудня)



3651-Д: майнове правонаступництво

 сформована громада (або район) є правонаступником усього майна
розформованої громади (або ліквідованого району)

 якщо територія розформованої громади включена до територій кількох
сформованих громад, кожна з них стає правонаступником:

o нерухомого майна, розташованих на її території

o речей, призначених для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого
майна і пов’язаних з ним спільним призначенням (в т.ч. у звязку із наданням
послуг)*

*відповідна належність речей визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації



3651-Д: передача майна

Районна рада до 01.07.2021, зобов’язана передати у
комунальну власність громад усі об’єкти спільної
власності, які знаходяться на території цих громад,
відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним
кодексом України



3651-Д: правонаступництво повноважень

 До кінця року викон. органи рад, які створені до 12 червня, продовжують на
відповідних територіях здійснювати повноваження без зміни їх обсягу

 З 1 січня викон. органи новообраних рад, до складу території яких входять міста
обл. значення, продовжують здійснювати повноваження, спеціально віднесенні
законами до відання викон. органів міських (міст обласного значення) рад

 З 1 січня викон. органи новообраних рад (крім вищевказаних), набувають
додаткових повноважень, спеціально віднесених законами до відання викон.
органів рад ОТГ
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