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ЗВЕРНЕННЯ
відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

24.02.2021 року рішенням Запорізької міської ради №62 було затверджено
Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжя.

Статтею 3 Закону України «Про звернення громадян» Заява (клопотання) -
звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та
чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного
законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових
осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Основною ідеєю функціонування Громадського бюджету міста Запоріжжя є
механізм визначення витрат бюджетними установами, організаціями, закладами та
ОСББ бюджетних коштів, поза межами їх основного фінансування з міського бюджету,
а саме додаткових витрат коштів, які виділяються на громадські ініціативи. Така
ситуація не сприяє активізації територіальної громади міста, формування
відповідального громадянського суспільства, взаємного розуміння потреб та планів
мешканців Запоріжжя й органів влади, не створює соціальний капітал, не сприяє
просвіті жителів міста щодо правил та процедур управління громадою. Даний факт
підтверджується малою кількістю голосів запоріжців, які взяли участь у голосуванні за
проекти Бюджету участі у 2021 році. Так, у 2021 році в «Громадський бюджет» було
зареєстровано 133 проєкти, а перемогло – 19 і це свідчить про невелику зацікавленість
громадян співпрацювати з владою міста щодо розвитку свого міста.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право
комунальної власності – це право територіальної громади володіти, доцільно,
ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном,
що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Так,
міська рада від імені та в інтересах міської громади створює, реорганізовує та
ліквідовує комунальні підприємства, установи і заклади. Міська рада затверджує
статути таких комунальних підприємств, установ і закладів, визначає основні напрями
їхньої діяльності, порядок використання їхнього прибутку та фінансує їх безпосередню
діяльність з міського бюджету. Комунальні підприємства, установи та заклади
розпоряджаються коштами, які виділені з міського бюджету на своє фінансування;
доходами, отриманими від їх господарської діяльності, та майном, придбаним за
рахунок цих доходів. Таким чином, існує законодавчо визначений механізм прямого
фінансування таких комунальних підприємств, установ і закладів за рахунок коштів
місцевого бюджету.
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Згідно Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку» визначено, що ОСББ це юридична особа, створена власниками квартир
та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню
їхнього власного майна та управління, утримання і використання їх спільного майна.
Таким чином, співвласники багатоквартирного будинку спрямовують фінансування
виключно на власне чи їх спільне майно.

Комунальні підприємства, установи та заклади, а також ОСББ мають власні
шляхи фінансування – це і їх комерційна діяльність, і фінансування з місцевого або
державного бюджету, і за рахунок впровадження цільових бюджетних програм або
надходження позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Також, в Запоріжжі затверджена рішенням міської ради №56 від 26.02.2020 року -
Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових
установах кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків на реалізацію проектів за «Програмою підтримки енергомодернізації
багатоквартирних будинків «Енергодім» Фонду енергоефективності на 2020-2024 роки.

З огляду на викладене, відповідно до закону України «Про звернення громадян»,
та враховуючи позицію Верховного суду України, викладену у постанові від 31.10.2019
року по справі № 813/1960/18 щодо права громадських організацій звертатись зі
зверненнями в тому числі до органів місцевого самоврядування в рамках Закону
України «Про звернення громадян», -

для надання рівної можливості кожному жителю громади брати участь в розподілі
коштів місцевого бюджету через створення ними проектів для покращення
життєдіяльності міста та уникнення прямого конкурування за бюджетне фінансування
ініціатив жителів з комунальними підприємствами, закладами, установами та ОСББ,
які й так фінансуються за рахунок міського бюджету або мають змогу користуватися
іншими можливостями бюджетного фінансування чи співфінансування

ПРОПОНУЄМО:
- виключити з 2022 року комунальні підприємства, комунальні установи,

комунальні заклади з переліку учасників Громадського бюджету у місті
Запоріжжя.

Щодо результатів розгляду зазначеного звернення просимо надати відповідь на
електронну адресу: buro.zp@gmail.com, або поштою за адресою: 12/2, вул. Генераторна,
м. Запоріжжя, 69041

З повагою,
координатор ГО «Бюро демократичних ініціатив»
Антон Літвиненко


