

Додаток 
до рішення міської ради
від ___   № ____



Звернення депутатів Бориславської міської ради Львівської області 7 демократичного скликання щодо неможливості віднесення селища міського типу Східниці Львівської області до категорії міст обласного значення


6 червня 2019 року у сесійній залі Східницької селищної ради відбулося громадське слухання з питань віднесення селища міського типу Східниця Львівської області до категорії міст обласного значення, ініціатором якого був виконавчий комітет Східницької ради.
За результатами обговорення предмета громадських слухань ухвалено рішення звернутись до Львівської обласної ради з клопотанням про віднесення селища міського типу Східниця Львівської області до категорії міст обласного значення.
Проте, ми депутати Бориславської міської ради, вважаємо, що на цей час відсутні будь-які правові підстави віднесення селища Східниці до категорії міста обласного значення, враховуючи такі аргументи.
Ще згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 30 грудня 1962 року селище міського типу Східниця віднесено у відання міста Борислава та яке адміністративно і територіально підпорядковано місту Бориславу.
Так, бюджет Східницької селищної ради входить до зведеного бюджету міста Борислава. В структурі зведеного бюджету м. Борислава частка доходів загального фонду складає 11,2%, а частка міського бюджету складає 88,8%.
Згідно з Бюджетним кодексом України до міського бюджету міста Борислава зараховується податок на доходи фізичних осіб від суб’єктів підприємницької діяльності, що знаходиться на території селища. Для прикладу, за 2018 рік до міського бюджету сплачено податку на доходи фізичних осіб від суб’єктів підприємницької діяльності, які знаходяться на території смт.Східниця, в сумі 4,8 млн. грн., а за 5 місяців 2019 року – 1,9 млн. грн.
Окрім цього, згідно з вимогами Бюджетного кодексу України Бориславській міській раді передано на фінансування видатки з утримання дошкільної освіти, селищної бібліотеки, будинок «Просвіта», а також субвенція з міського бюджету на фінансування обслуговуючого персоналу ЗОШ I-III ст. № 2 та енергоносії.
Мешканці селища міського типу Східниці користуються послугами управління праці та соціального захисту населення міської ради, зокрема: на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 60 мешканців смт.Східниці. Різні види соціальних допомог та виплат отримують 206 осіб, субсидіями користуються 318 осіб (з них 4 особи отримують муніципальні субсидії) та 3 особи отримують місцеві пільги.
 До того ж населення смт.Східниця користується послугами установ, що функціонують в м.Бориславі, а це: Центр надання адміністративних послуг міської ради, міське відділення поліції, міський відділ управління надзвичайних ситуацій, міська державна нотаріальна контора, Бориславський відділ місцевої прокуратури, міський район електромереж, відділення газового господарства, відділ фіскальної служби, відділення казначейства, відділення пошти, філія Центру зайнятості населення, міський суд, бюро безоплатної вторинної правової допомоги,  відділ виконавчої служби, відділ реєстрації актів цивільного стану, сектор міграційної служби, соціальні служби, відділення Пенсійного фонду.
 У сфері медицини користуються послугами комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка», комунального некомерційного підприємство «Центральна міська лікарня м.Борислава» (в складі якої діють пологове, гінекологічне, хірургічне, травматологічне, неврологічне, терапевтичне відділення), стація швидкої допомоги, так як в смт.Східниця відсутня інфраструктура вторинного рівня надання медичної допомоги, яка повинна бути у містах обласного значення.
В сфері освіти мешканці смт.Східниця користуються послугами комунального закладу «Інклюзно-ресурсний центр», діти шкільного віку відвідують секції та гуртки: Будиноку дитячої та юнацької творчості, школи мистецтв, дитячо-юнацької спортивної школи. 
	Відповідно до п.7 розділу 2 Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року №1654-X (в редакції від 20 червня 2012 року) до  категорії  міст  обласного  підпорядкування  може бути віднесено міста,  які є економічними і культурними центрами, мають розвинуту    промисловість,   комунальне   господарство,   значний державний  житловий  фонд,  з  кількістю  населення понад 50 тисяч чоловік,  якщо  для  дальшого  економічного і соціального розвитку цих  міст доцільно встановити безпосереднє керівництво ними з боку обласних організацій. В окремих випадках до категорії міст обласного підпорядкування може бути віднесено міста  з  кількістю  населення менш  як  50  тисяч  чоловік,  якщо вони мають важливе промислове, соціально-культурне та  історичне  значення, близьку перспективу дальшого економічного і соціального розвитку,  зростання кількості населення. 
	Оскільки селище міського типу Східниця навіть не віднесено до категорії міста, а також воно не відповідає критеріям згаданого вище, а саме: не є ні економічним центром, де розвинута промисловість та торгівля; і не віднесено до категорії культурного чи історичного центру, то вважаємо, за недоцільне відносити селище міського типу Східниця до категорії міст обласного підпорядкування.
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