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КОСТИТУЦІЙНЕЗВЕРНЕННЯ
Користуючись правом наданим громадянам України на підставі ст.43 Закону
України «Про Коституційний Суд України» (№ 422/96-вр) та у відповідності до ст.150

Конституції України, п.4). ст.13 та ст.42 Закону України «Про Коституційний Суд
У країни» подаємо на розгляд високоповажного Суду звернення щодо офіційного
тлумачення деяких положень Конституції та Законів України, а саме:
Статті

143 Конституції України
Частини 1 ст.78 Господарського Кодексу України (№ 436-IV) в редакції від 25.06.2016
Пункту. 30). ст. 26 України «Про місцеве самоврядування в Україні»(№280/97-вр)

р

Із вступом в силу нової редакції Господарського Кодексу України, неоднозначності у
законодавстві щодо процедури та способів утворення комунальних підприємств, а також

розбіжності у визначені суб' єктів місцевого самоврядування правомочних утворювати
комуналью шдприємства, на нашу думку, звужують права та перешкоджають

ефективному здійсненню функцій місцевого самоврядування.
Так в частині

25.06.2016

1 ст.78

Господарського Кодексу України (№

436-15)

в редакції від

р. зазначено: «Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним

органом м1сцевого самоврядування в розпорядчому порядку

Відповідно в частині

1 ст.5

... »

Закону України «Про місцеве самоврядування в

У країні»(№280/97-вр) визначена система місцевого самоврядування, що включає:

.

«Територ1альну громаду;

.

.

сшьську, селищну, м1ську раду;

.

сшьського, селищного,

міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту; районні та
обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

органи самоорганізації населення
В свою чергу в пункті

30).

ст.

... »,
26 зазначеного

Закону наголошується, що до виключної

компетенції сільських, селищних, міських рад належить «прийня

я p1ru<fa~ЄТt.'IFl!Юo

створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та
організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.»
Таким чином законодавець визначив органами місцевого самоврядування до
компетенції яких належить утворення комунальних підприємств

-

сільські, селищні,

МІСЬКІ ради.

1.

.

З огляду на вищевикладене, чи свідчать положення Конституції У країни та норми

Законів У країни про однозначність встановленого законодавцем порядку утворення
комунальних підприємств виключно сільськими, селищними, міськими радами на їх

сесійних засіданнях, або існує, передбачений законодавством, інший спосіб утворення
комунальних підприємств.

2.

Чи зобов'язує законодавство сільські, селищні, міські ради провести процедуру

утворення комунальних підприємств у відповідності до діючих норм Конституції та

Законів України, якщо такі підприємства були утворені раніше в інший спосіб.

За ст.

143

Конституції України: «Територіальні громади села, селища, міста

безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють

майном, що є в комунальній власності;

... утворюють,

реорганізовують та ліквідовують

комуналью шдприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх

.

.

ДІЯЛЬНlСТЮ

;»

Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

«Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську,
селищну, м1ську раду;

... »

В свою чергу в частині

1 ст.б

згаданого Закону зазначено: «Первинним суб'єктом

місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна
громада села, селища, м1ста.»

3. Чи вказують наведені норми Конституції України та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» на право територіальних громад сіл, селищ та міст
утворювати комунальні підприємства безпосередньо рішеннями відповідних загальних
зборів (конференцій)

4.

Чиє рішення із зазначеного питання буде мати вищу юридичну силу

-

територіальної громади, чи її представницького органу - ради, у разі наявності
розбіжностей в цих рішеннях.

Слід зазначити, що у положеннях Господарського Кодексу (ч.1 ст.78), та в пункті 30).
статті 26 Закону У країни «Про місцеве самоврядування в У країні» права територіальних
громад на утворення комунальних підприємств не згадані.

5. Чи не звужує та порушує права членів територіальної громади відсутність
підтвердження права територіальної громади на утворення комунальних підприємств у
зазначеній ч.1 ст.78 Господарського Кодексу України та в п. 30). ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в У країні»

З повагою,

члени ініціативної групи:
Бакумов Віктор Юрійович
Іванов Дмитро Якович

Лапшин Станіслав Юрійови

Рідна Ольга Юріївна
Пащук Алла Василівна

Відповідь просимо надіслати на адресу:
Шифан Микола Анатолійович

та на електронну скриньку

