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МІЩАНСЬКЕ БРАТСТВО

ЧОМУ СУСІДИ БОЯТЬСЯ

ТЕРНОПОЛЯ?

У ході першого етапу адміністративно-територіальної реформи на Тернопільщині планують створити щонайменше 37 територіальних громад.
Спочатку планували створити 27
громад, згодом 35, згодом додалися ще дві
громади. Втім, 37, як зазначають у Тернопільській обласній адміністрації, – це ще
число не остаточне. Тривають консультації, обговорення, а це значить, що до перспективного плану об’єднання громад
можуть додати ще кілька центрів.
Цікаво, що найбільше територіальних
громад планують створити у Тернопільському районі – поки що аж 5. І це ще не все…
За перспективним планом, який розробляла Тернопільська ОДА, планувалося
створити у Тернопільському районі дві громади із центрами у Тернополі та Великих
Бірках. Але мешканці довколишніх сіл висловили категоричну незгоду щодо об’єднання із Тернополем.
У результаті у Тернопільському районі,
окрім двох запланованих центрів громад,
уже подали повний пакет документів для
створення ще трьох громад із центрами у
Байківцях, Мишковичах та Великих Гаях.
Окрім того, на статус центрів громад ще
претендують Почапинці і Великий Глибочок.
Сім громад на один Тернопільський район – а чи не забагато? Відтак, виникає цілком закономірне запитання – чому прилеглі
села так бояться Тернополя і що робить влада міста для того, щоб переконати сусідів
у доцільності об’єднання саме із обласним
центром?
Почнімо з другого. Тернопільська міська рада знаходить кошти для того, щоб час
www.mb.te.ua

від часу відправляти своїх чиновників у
закордонні поїздки начебто з метою переймання досвіду закордонних колег у проведенні реформ. Однак, у міській раді не
знайшлося ні коштів, ні часу, щоб проїхатися по селах в радіусі хоча б 10 кілометрів від
міста і провести особисті зустрічі із активом
сільських громад. А може просто не виявилось бажання…
Для імітації діяльності у питанні об’єднання громад міський голова Сергій Надал
обмежився розсиланням листів.
Як повідомлялося у засобах масової
інформації, мер Тернополя Сергій Надал
надіслав листи головам усіх сільських рад
Тернопільського району, голові Малашівецької сільської ради Зборівського району
та голові Чернихівської сільської ради Збаразького району.
Поки що позитивна відповідь надійшла
тільки від Малашівецької сільської ради.
Села Малашівці і Іванківці Зборівського району, які зараз входять у цю сільраду, готові
об’єднуватися із обласним центром.
Але цікаво, що всі інші села, як по дорозі до Малашівець, наразі не бачать себе у
складі Тернополя.
Депутат Тернопільської міської ради
Наталія Карпишин, яка представляє Кутківці і Пронятин, з розумінням ставиться до
позиції сільських рад і пояснює чому там
люди так сахаються Тернополя.
– Кожен сільський голова володіє
певними ресурсами, – розповідає Наталія
Карпишин. – Після проведення реформи
він втратить ці ресурси і тому складається враження, що саме це є перешкодою в
об’єднанні громад. Однак у діючому зараз
бюджетному кодексі так поставлені вимоги,
що для отримання належного фінансування

сільські ради мусять об’єднуватися. Бо інакше вони просто не виживуть. Тому сільські
ради працюють над питанням об’єднання
громад, але в ході цього об’єднання вони не
бачать себе у складі Тернополя. І на це є ряд
причин.
За словами Наталії Карпишин, у діючому законодавстві по різному ставляться
вимоги до міст і до сіл. Наприклад, якщо
село опиниться у складі міста, то відразу ж
ускладниться процедура здачі житлових будинків в експлуатацію. Люди цього бояться,
але це ще не основне.
– У Тернопільській міській раді я є
представником двох сіл – Кутківців і Пронятина, – каже Наталія Карпишин. – Впродовж
уже багатьох років ми не можемо добитися
елементарного фінансового забезпечення.
Нас фінансують за залишковим принципом.
У результаті виходить так, що півсела досі
не має доріг. Хтось може подумати, що мій
округ обділяють, бо я в опозиції до мера.
Але так само за залишковим принципом нас
фінансували і до мого обрання депутатом.
З часом я змушена була піти в опозицію до
міської влади якраз через те, що повністю
ігнорували потреби округу, який представляю.
Мені не раз закидали, що мовляв, там у
селі мешкає 850 чи 1000 чоловік – так само
як у трьох багатоповерхівках. То простіше
зробити сто метрів дороги біля трьох будинків, ніж робити щось для усього села.
Я розумію цю позицію, але не може все іти
тільки в одну сторону. Якщо міська рада
хоче черпати ресурси з прилеглих сіл, роздаючи землю, то повинна ж таки щось туди
і вкладати.
На думку Наталії Карпишин, мешканці
сіл Тернопільського району прекрасно бачать ту картину, яка складається у Кутківцях
і Пронятині, і саме тому не хочуть об’єднання із обласним центром.
– Люди розуміють, що ця міська влада
буде по повній програмі використовувати
їхні земельні ресурси, – каже депутат. – А
фінансуватися села будуть за залишковим
принципом. Тому й люди не хочуть об’єднуватися із Тернополем.
ДОВІДКОВО:
Згідно з перспективним планом,
розробленим Тернопільською ОДА,
поки що в області планується створення 37 громад із центрами у Бережанах,
Борщеві, Великих Дедеркалах, Скалі-Подільській, Мельнице-Подільській,
Бучачі, Золотому Потоці, Гусятині, Гримайлові, Копичинцях, Хоросткові, Заліщиках, Товстому, Збаражі, Вишнівці,
Зборові, Заложцях, Козові, Кременці,
Почаєві, Ланівцях, Монастириську,
Підволочиську, Скалаті, Підгайцях,
Теребовлі, Микулинцях, Золотниках,
Тернополі, Байківцях, Великих Бірках,
Великих Гаях, Мишковичах, Чорткові,
Білобожниці, Нагірянці та Шумську.
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