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,L]erlyTaTaM BepxoBHoi' Ради Украi'ни

3а я ва що d о з е ме л ьн o| d е це н m ра л i за цii' в ? р о м q d а х

Шановнi депутати BepxoBHoi Ради Украiни!

Ми, депутати Днiпровськоi районноi ради заклика€мо Верховну Раду Украiни
невiдкладно прийняти в другому читаннi i в цiлому законопроекти N9 2194 та 2195, якi,
нарештi, повертають громадам право розпоряджатися землею за межами населених
пунктiв.

Ми переконанi, що люди мають право бути господарями на своiй землi й без цьоrо
рiшення парламенту неможливо завершити процес земельноТ децентралiзацiТ та
забезпечити справжн€ самоврядування.

хочемо нагадати, що починаючи з 20о2 року нашими землями управляють
при3наченi чиновники, якi розпоряджалися нею без урахування iHTepeciB людей та
розвели корупцii в земельнiй сферi, вiдкинувши на роки наш регiон у розвитку,

тому наголощу€мо, що жоден чиновник iз Кисва не мае нiякого права й не повинен
розпорядЖатисЯ поляма й сiнокосами в наС на Днiпровщинi.

Лише громадИ Maloтb вирiшувати, що робити з землею - продаваrи,чи здавати в
оренду. А все 3ароблене повинно йти в мiсцевi бюджети на потреби людей, а не осiдати в
кишенях чиновникiв.

саме тому, ми наполяга€мо на тому, що пiсля передачi земель громадам, земельнi
аукцiони, MaloTb проходити в режимi онлайн, як i передбачено законопроектом N9 2195,
Оскiльки, це найбiльш ефективний спосiб забезпечити прозорi торги та отримати найвищу
цiну за право власностi, чи користування землею.

Пiлотнi проекти пока3али, що на iнтернет-аукцiонах BapTicTb земельних дiлянок
3ростаС на223 %, порiвнюючи зi стартовою.А це означас - бiльше коштiв на розвиток
нашиХ громад, ремонТ та забезпеченнЯ BciM необХiдниМ шкiл, амбУлаторiй, дитrlчих садкiв
i вирiшення багатьох iнших проблем.

[{ей парламент почав робити те, що обiцяли, але не виконали Bci попереднi
скликання - завершИв децентралiзацiю й розпочав справедливу земельну реформу,
заклавши основудля побудови заможних громад. Тому заклика€мо Bci полiтичнi сили у
Верховнiй Радiдiяти в iHTepecax мiсцевого самоврядування при ухваленi важливих для
людей законопроектiв,

3 повагою, депутати депутатськоТ фракцiТ ''Слуга Народу''


