Проект рішення

УКР АЇ Н А

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

7 – ма чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ
від “12” жовтня 2021р.

РІШЕННЯ № _____

Про звернення Львівської районної ради
Розглянувши звернення депутатських фракцій у Львівській районній раді:
«Слуга народу» (вх.№1166 від 29.09.2021), ПП «Європейська Солідарність» від
06.10.2021, «Голос» від 08.10.2021, постійної комісії Львівської районної ради
з питань інформаційної політики, духовності, освіти та науки, спорту і молоді
від 07.10.2021, керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, Львівська районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Прийняти звернення Львівської районної ради до:
1.1. Верховної Ради України щодо забезпечення прийняття законодавчих
змін, які дозволять створити додаткові джерела наповнення місцевих бюджетів,
згідно з додатком №1.
1.2. Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у
2021 році, згідно з додатком №2.
1.3. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо недопущення підвищення тарифів для населення, згідно з
додатком №3.
1.4. Президента України, Верховної Ради України та Ради національної
безпеки і оборони України щодо діяльності судової гілки влади, що несе
загрозу національній безпеці України, згідно з додатком №4.
1.5. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо належного фінансового забезпечення освітян, згідно з додатком
№5.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради
А.Сулима.
Голова районної ради

Андрій СУЛИМ

Додаток №1
до рішення районної ради
від 12.10.2021 №___
Звернення
до Верховної Ради України щодо забезпечення прийняття
законодавчих змін, які дозволять створити додаткові джерела наповнення
місцевих бюджетів
В Україні продовжується процес передачі повноважень із центру на
місця. Реформа децентралізації відкриває для нас із вами нові можливості
вирішувати більшість проблем місцевого значення без втручання влади району,
області або чиновників із Києва.
Вперше за роки незалежності громади отримали реальні повноваження й
ресурси, які раніше центральна влада зосереджувала в Києві, розподіляючи в
ручному режимі й ділячи регіони України на «правильні» та «не правильні».
Усе це в минулому, як і ті часи, коли потрібно було ходити по кабінетах
чиновників із протягнутою рукою і випрошувати фінансування на
найнеобхідніше.
Нинішня влада взяла на себе відповідальність і втілила в життя другий
етап реформи децентралізації. Тепер в Україні функціонує 1469 громад, які є
рушіями змін на місцях. Але для остаточного успіху реформи та втілення в
життя масштабних, сміливих проектів, місцеві бюджети потребують
стабільних, додаткових джерел надходжень.
Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, впевнені, що
наповнити місцеві бюджети додатковими ресурсами можна за рахунок:
- Прозорого адміністрування акцизу;
- Справедливого розподілу ПДФО в громади, де підприємства фактично
ведуть свою діяльність, а не просто зареєстровані;
- Залучення до бюджетів громад коштів від приватизації, зокрема
частини від продажу об’єктів державної власності, які розташовані на
території громад;
- Передачі місцевим радам повноважень з адміністрування податку на
нерухомість.
Тому звертаємося до Верховної Ради України із проханням забезпечити
законодавчі зміни, які дозволять створити додаткові джерела наповнення
місцевих бюджетів.
Ми переконані, що закінчення реформи децентралізації відкриє
можливість кожній громаді стати сильнішою, успішнішою та заможнішою, що
дасть серйозний поштовх до розвитку всієї України.
Прийняте на 7-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської
області 12.10. 2021 року.
Заступник голови районної ради

Марта ІЛЬЧИШИН

Додаток №2
до рішення районної ради
від 12.10.2021 №___
Звернення
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії
у 2021 році
Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, які
представляють інтереси мешканців новоутвореного Львівського району,
звертаємось до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної
Ради України з вимогою вжити термінових заходів з покращення соціального
стану людей пенсійного віку. Саме ці люди є найменш захищеними
соціальними групами.
Останнім часом органи державної влади своїми рішеннями суттєво
погіршили соціальне становище людей пенсійного віку. Насамперед, це
стосується штучного скорочення категорій, які мають право на отримання
субсидій за спожиті житлово-комунальні послуги, скорочення фінансування
субсидій.
Соціальне становище пенсіонерів також суттєво погіршилось із-за
підвищення цін на товари першої необхідності. Викликає обурення
неспроможність влади забезпечити відповідну цьому підвищенню індексацію
пенсій.
У зв’язку з цим, вимагаємо вжити термінових заходів для забезпечення
додаткових виплат пенсіонерам. Закликаємо Вас здійснити у листопаді 2021
року виплату «13 пенсії» пенсіонерам, пенсія яких нижче середньої, тобто
нижче 3866,8 грн. Для забезпечення цих виплат необхідно використати частину
коштів, отриманих від МВФ на подолання наслідків пандемії. Ці кошти мають
піти людям, а не близькому до влади бізнесу.
Прийняте на 7-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської
області 12.10. 2021 року.
Заступник голови районної ради

Марта ІЛЬЧИШИН

Додаток №3
до рішення районної ради
від 12.10.2021 №___
Звернення
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо недопущення підвищення тарифів для населення
Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, які
представляють інтереси мешканців новоутвореного Львівського району,
глибоко обурені ситуацією щодо чергового необґрунтованого підвищення
комунальних тарифів та цін на енергоносії для населення. Після тривалого
карантину внаслідок коронавірусної інфекції, введення обтяжуючих
нормативних актів для малого та середнього бізнесу, зростання рівня
безробіття, падіння економічних показників в усіх сферах життєдіяльності
українців представники центральної влади відкритим текстом анонсують
підвищення тарифів для населення. В нових платіжках українці вкотре
побачать реальну «турботу та підтримку» від найвищих керманичів держави.
Ми, депутати Львівської районної ради, не можемо стояти осторонь
гострих проблем, які хвилюють мешканців нашого району. Для початку
необхідно ліквідувати корумпованість, непрозорість та неефективність чинної
влади та провести дієві реформи. Центральні органи влади, в першу чергу,
повинні дбати про своїх громадян, підтримати бізнес, відновити економічну
стабільність, віру і надію співвітчизників.
Вважаємо неприпустимими спроби перекласти відповідальність за оплату
житлово-комунальних послуг на місцеві громади і відповідні бюджети. Це
суперечить конституційним засадам розподілу повноважень між органами
державної влади і місцевого самоврядування, зводить нанівець досягнення
політики децентралізації у наданні громадам реальних можливостей для
розвитку.
За останні два роки практично зруйновано систему нарахування субсидій
для населення для компенсації зростання тарифів. Замість автоматичного
нарахування субсидій тим, хто їх потребує, відбувається штучне обмеження
можливостей для отримання допомоги. Але, навіть, попри такі обмеження
кошти, передбачені на субсидії, витрачені на 90%.
На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний резонанс,
що призводить до зростання соціальної напруги, Львівська районна рада
висловлює рішучий протест проти необґрунтованого зростання тарифів для
населення та вимагає від Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України:
1. Вжити заходів для протидії монопольному підвищенню тарифів,
забезпечити обґрунтований рівень тарифів і не допустити підвищення їх
в майбутньому;
2. Відмовитись від перекладання відповідальності за оплату житловокомунальних послуг на органи місцевого самоврядування; врахувати
при ухваленні Державного бюджету на 2022 рік достатній обсяг коштів
для захисту громадян і громад від підвищення тарифів;

3. Спрямувати не менше 20 мільярдів гривень коштів від допомоги, що
надійшла Україні від Міжнародного валютного фонду, на виплати
субсидій для громадян на оплату житлово-комунальних послуг, а також
забезпечити автоматичне нарахування субсидій тим, хто їх потребує.
Прийняте на 7-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської
області 12.10. 2021 року.
Заступник голови районної ради

Марта ІЛЬЧИШИН

Додаток №4
до рішення районної ради
від 12.10.2021 №____
Звернення
до Президента України, Верховної Ради України та Ради
національної безпеки і оборони України щодо діяльності судової гілки
влади, що несе загрозу національній безпеці України
Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, стурбовані
тим, що відбувається в судовій гілці влади, зокрема в її реформуванні. Усебічна
судова реформа залишається найважливішим пріоритетом. Вона має
вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог
українців. Суперечливими є крайні рішення Верховного Суду України щодо
визнання незаконним звільнення колишнього голови Дарницького районного
суду Києва Сергія Пойди, який виносив неправомірні рішення про арешт
затриманих активістів Євромайдану, та скасування звільнення колишньої судді
Печерського суду Києва Оксани Царевич, у березні поточного року, яку
звинувачували у неправомірному позбавленні прав автомайданівців. Особливої
уваги заслуговують і рішення Вищої ради правосуддя України, яка відмовилася
звільняти суддю Наталію Булавіну, що залишилася в окупації і стала «суддею
верховного суду так званої ЛНР». Безпрецедентний потік «дивних» рішень від
Окружного Адміністративного Суду міста Києва (ОАСК) здатний засмутити і
обурити кожну мислячу людину в Україні – це аж ніяк не випадковість. ОАСК
став рекордним джерелом резонансних новин – визнав незаконною
націоналізацію «Приватбанку», зупинив дію розпорядження Уряду щодо
оголошення конкурсу на посаду голови митниці, заборонив Державному бюро
розслідувань проводити конкурс до Ради громадського контролю та ще
прийняв рішення про призупинення процесу перейменування Української
православної церкви (Московського патріархату), відповідно до ухваленого в
грудні 2018 року закону.
З огляду на вищезазначене, вимагаємо прискорити судову реформу в
Україні, не допустити її блокування зі сторони корумпованих суддів, очистити
судову систему від корупції, відновити довіру до судової гілки влади у
суспільстві.
Прийняте на 7-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської
області 12.10. 2021 року.
Заступник голови районної ради

Марта ІЛЬЧИШИН

Додаток №5
до рішення районної ради
від 12.10.2021 №____
Звернення
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо належного фінансового забезпечення освітян.
Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, зокрема члени
комісії з питань інформаційної політики, духовності, освіти та науки, спорту і
молоді, звертаємося до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України з проханням прийняття збалансованого Державного
бюджету на 2022 рік в частині, що стосується забезпечення сфери освіти. У
бюджетному плануванні на 2022 рік на освіту передбачено 185,6 млрд. грн.
Проєкт утворення президентського університету призвів до небачених раніше
витрат на освіту.
Однак, самі ж освітяни жодного збільшення зарплатні не відчують. Це
неправильно. Адже нині освітяни переживають нелегкі часи у зв’язку із
вакцинацією та сучасними методиками навчання. Робота працівників сфери
освіти належить до однієї із найбільш вразливих до ситуації, що пов’язана із
коронавірусною інфекцією. Також освіта - це інвестиційна галузь нашого
майбутнього.
У зв’язку із викладеним вище вимагаємо, щоб при формуванні бюджету
на 2022 рік врахували підняття зарплати освітянам мінімум на 20%.
Прийняте на 7-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської
області 12.10. 2021 року.

Заступник голови районної ради

Марта ІЛЬЧИШИН

