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 Чому Уряд запропонував зменшити 

надходження до місцевого бюджету від 

ПДФО?  

 

 Чому процес з реформування МС є 

малорезультативним? 

Коли будуть внесені зміни в Конституцію 

України, які були напрацьовані 

Конституційною Асамблеєю. 

 

 Яка різниця між ОДА та РДА та 

державним представництвом та 

представником Президента? 

Що буде з МДА? Люди хвилюються що 

вони залишаться без роботи. 

 

 Покроковий алгоритм дій, передбачений у 

Концепції 333-р, передбачав, що всі 

реформи завершаться у 2015 році, а тепер 

вони лише починаються в 2015 році і 

продовжуватимуться в 2017 році, чи будуть 

ці реформи? 

 

 

 Чому після прийняття Держбюджету на 

2015 рік, урядові структури не були готові 

до адміністрування цих податків? 

 

 Яка форма реалізації державної політики в 

сфері містобудування в умовах 

централізації влади? 

 

 Чи вже вирішено коли можуть бути 

передані повноваження ОМС. Зараз 

передати повноваження старим радам це 

привести до розкрадання залишків майна. 

 

 Ефективної реформи не може бути без 

територіальної реформи. Коли буде така 

реформа.  

В який спосіб будуть змінюватись межі 

районів і чи вони будуть змінюватись?  

 

 Ми не розуміємо концепції об‘єднання 

громад. Коли починати, чи потрібно це 

взагалі? Буде завжди опозиція в селі, які 

будуть проти. 

 

 Зміни до ПКУ суттєво зменшили доходи 

ОМС. Місцевий ресурси знизився, як це 

вирішити? 

Як буде виглядати соціальний пакет у 

новій адмінреформі? Які пільги і т.п. 

 

 Терреформа нагадує рекламу: ялинка є, а 

свято де? До Закарпаття це не підходить. 

Як об‘єднати угорські, українські і інші 

села?  

 

 На якому рівні буде об‘єднання громад?  

 Реформ у нас не відбувається ніяких, все 

списують на військові дії. Просимо все 

більше займів, а цілі галузі лежать. Зміни 

до ПКУ нічого не дали. Що робити? 

Основи конфлікту на сході почались тоді, 

коли регіон захотів бути федеративним. Чи 

будуть враховані ці вимоги, чи можна на 

них позитивно відреагувати. 

 

 Ніколи не зустрічала сільського голови, 

який працює не в інтересах громади. А 

районні депутати чи обласні роблять, що 

 



хочуть. Може варто Старосту зробити 

депутатом районної ради? 

Які загрози виникнуть в громад, якщо до 

виборів не буде здійснено реформи? 

 

На 2015 рік від тер громад відібрали 

фінанси, але уряд забув забрати делеговані 

повноваження. (твердження, а не 

запитання) 

Шкільна освіта фінансуватиметься з ДБУ, 

яка гарантія, що ці кошти будуть 

надходити? 

Чи потрібні державні представництва? Чи 

можуть домовитись Президента та уряд 

щодо цих представників - хто їх буде 

призначати? 

 

Якою має бути виборча система до 

місцевих рад? 

Мають бути нові вибори. Може після 

виборів пояснювати зміст реформи 

місцевим головам та депутатам? Зараз для 

них це вже не цікаво. 

 

  

 


