ЛЕБЕДИНСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
05.06.2020
м. Лебедин
Про звернення депутатів Лебединської
районної ради щодо утворення та
ліквідації районів
З метою врегулювання суспільної напруги, недопущення погіршення
забезпечення доступності населення Лебединського району до якісних
послуг, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради,
керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада вирішила:
1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Сумської обласної державної
адміністрації, Сумської обласної ради щодо сприяння у включенні
Лебединського району до складу Сумського району (звернення
додається).
2. Заступнику голови районної ради направити це звернення до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Сумської обласної державної адміністрації, Сумської
обласної ради.
3. Створити робочу групу з питань організації роботи щодо
недопущення приєднання Лебединського району до Охтирського
району у складі:
Горошко С.О. – заступник голови районної ради
Лихина О.В. – тимчасово виконуючий обов’язки голови Лебединської
районної державної адміністрації
Бакликов О.М. – міський голова м.Лебедина (за згодою)
Волощук В.В. – депутат районної ради
Древаль С.М. – депутат районної ради
Лук’яненко С.М. – депутат районної ради
Гречка С.К. – Підопригорівський сільський голова

Клюс

А.Д.

–

голова Лебединського районного відділення
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад
Минюк І.О. – депутат Лебединської міської ради (за згодою).
4. Робочій групі провести відповідну роботу щодо включення
Лебединського району до Сумського району в ході проведення
адміністративно-територіальної реформи.

Заступник голови районної ради

С.ГОРОШКО

Додаток
до рішення районної ради
сьомого скликання
05.06.2020 року

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Лебединської районної ради до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Сумської обласної державної
адміністрації, Сумської обласної ради щодо утворення та ліквідації
районів

Ми, депутати Лебединської районної ради як представники інтересів
жителів Лебединщини, сільські голови, керівники підприємств районного
підпорядкування, громадськість району обурені ситуацією, яка склалася в
районі у зв’язку зі схваленням Кабінетом Міністрів України проєкту
Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів».
Інформація щодо запланованого віднесення Лебединського району до складу
Охтирського, а не Сумського району, викликала вкрай негативний
суспільний резонанс у районі, що може знизити рівень довіри та підтримки
жителями Лебединщини партії влади. Прикро, що при підготовці проєкту
даної Постанови не врахована думка та неодноразові звернення депутатів
Лебединської районної ради, керівників району, громадськості до вищих
органів державної влади.
Географічно Лебединський район розташований набагато ближче до
м.Суми, ніж до м.Охтирка. Віддаленість населених пунктів Лебединського
району до м.Суми становить від 29 км (с.Ворожба) до 73 км (с.Московський
Бобрик). А відстань від найближчого населеного пункту району до
м.Охтирка – 49 км (с.Боровенька), від найвіддаленішого – 90 км (с.Штепівка).
Лебединський район має щоденне зручне, регулярне та доступне для
громадян транспортне сполучення з м.Суми. Так, з автостанції м.Лебедина
щоденно здійснюється 30 автобусних рейсів до м.Суми і лише 6 рейсів до
м.Охтирка.
Тож у зв’язку з цим, у разі приєднання Лебединського району до
Охтирського району, для жителів району виникне багато незручностей та
труднощів.
Крім того, на сьогоднішній день більшість територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади Лебединського району перебуває у
підпорядкуванні Сумського району, зокрема:
- Лебединський відділ обслуговування громадян головного управління
(сервісного центру) Пенсійного фонду України в Сумській області;
- Лебединське відділення поліції Сумського районного відділу поліції
ГУНП в Сумській області;
- Лебединський районний суд Сумської області (при реформуванні
судової системи згідно з Указом Президента України від 29.12.2017

№451/2017 у підпорядкуванні Сумського окружного суду буде також
Лебединський район);
- Лебединський районний сектор Управління ДСПС України у Сумській
області;
- Лебединське
районне
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Сумській області;
- Комунальне некомерційне підприємство «Лебединська центральна
районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника» Лебединської районної ради
входить до складу Сумського госпітального округу.
Основні послуги населення Лебединського району отримує саме у
м.Суми.
Ми переконані, що пропозиція про віднесення Лебединського району до
складу Охтирського району не має нічого спільного із головною метою
реформи децентралізації, а саме – покращення надання якісних і доступних
послуг населенню.
Ураховуючи
вищевикладене,
просимо
посприяти
включенню
Лебединського району до складу Сумського району.

