«Ми повинні бачити горизонти реформи. 2020 рік – ключовий. У 2020
році місцеві вибори мають відбутись вже за умови покриття всієї території
України об’єднаними територіальними громадами», - наголосив Президент
та підкреслив, що «часу залишилось небагато».
«На новій територіальній основі мають бути проведені місцеві вибори. І
там буде забезпечено змагальність. Було нецікаво йти, в тому числі і в 2015
році, бо цим вішав ярмо і не мав ніяких можливостей для того, щоб
вирішити проблеми. Зараз ситуація кардинально змінилася», - сказав
Петро Порошенко.
Президент наголосив, що потрібно максимальне стимулювання
подальшого об'єднання та приєднання територіальних громад, зокрема до
міст обласного значення. В свою чергу Верховна Рада має прийняти
надважливий законопроект «Про засади адміністративно-територіального
устрою».
«Ми маємо обговорити його, мати суспільну підтримку і приймати. Він
затверджує базовою адміністративно-територіальною одиницею держави –
громаду. Наближаємо владу до людей. Наші дії, дії влади мають бути
абсолютно зрозумілими», - підкреслив Президент.
Глава держави зазначив, що у 2019 році мають бути сформовані всі
перспективні плани областей з повним покриттям ОТГ всієї території
України.
«У 2020 році ми повинні прийняти адміністративне рішення про
об’єднання громад, які за чотири роки не знайшли ані бажання, ані
прагнення, ані сил об’єднатись. Від того, що хтось не зможе до 2020 року
забезпечити об’єднання, не мають страждати люди. Чому вони мають жити
у більш гірших умовах, ніж ті, хто перебуває в ОТГ? Ми чотири роки не
тиснули, лише бюджетно заохочували. Але ніхто не може діяти всупереч
інтересам громади, інтересам людей», - сказав Петро Порошенко.
«Це станеться відповідно до бажання людей, щоб ніхто не був заручником.
Це станеться відповідно до перспективних планів, затверджених
обласними радами. Маємо завершити ключовий етап реформи, щоб усі
громадяни України мали, нарешті, рівний доступ до якісних послуг – в
освіті, медицині, соціальній сфері», - додав він.
Президент нагадав, що на добровільній основі вже створено 865 об’єднаних
територіальних громад. «Пам’ятаєте скільки каміння було кинуто в наш бік
– а чи буде це добровільно, а чи не буде ніхто примушувати, чи не будуть
тиснути, чи не будуть заставляти, чи немає там прихованого політичного
впливу», - зауважив Петро Порошенко.

Глава держави повідомив, що сьогодні об’єднані територіальні громади
охоплюють вже 24% населення і 37% від загальної площі України. «Вони
зараз отримали зовсім іншу, в рази й на порядки міцнішу фінансову базу.
При цьому в 99 районах примудрилися не створити жодної об’єднаної
громади. Хочу тут наголосити – це абсолютно неприйнятно»,- зазначив
Президент.

