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Западенко І. В.
м. Хмельницький

Статут територіальної громади міста Хмельницького — перший 
крок відродження самоврядних традицій у сучасній Україні

На підставі документів у статті обгрунтовується пріоритет міста Хмельницького у прийнятті 
Статуту територіальної громади міста, який був першим практичним кроком у відродженні міського 
самоврядування в сучасній Україні.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, статут
Однією із знакових для Хмельниччини подій, яка сприймається як непересічна складова частина 

75-ліття області, є 15-річчя прийняття Статуту територіальної громади міста Хмельницького — першого 
статуту міської громади у сучасній Україні. Що саме з Хмельницької області почалося практичне утвер-
дження самоврядування міських громад — факт, вартий уваги і наголосу.

Прийняття у 1997 році Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» [1] вперше від часів існування 
Магдебурзького права повернуло на терени нашої держави реальне поняття самоврядування місцевих 
громад. Майже одночасно з прийняттям Закону Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого 
самоврядування [2]. Ці документи окреслили загальні права місцевих громад.

Водночас названим вище Законом було передбачено, що конкретні механізми реалізації прав громад 
визначаються статутами, які приймаються самими громадами міст. Першим таким статутом в Україні 
був Статут територіальної громади міста Хмельницького [3], прийнятий рішенням сесії міської ради 
29 жовтня 1997 року і зареєстрований міністерством юстиції 21 травня 1999 року.

Досі побутує помилкова думка, нібито першим затвердженим і зареєстрованим був Статут тери-
торіальної громади міста Києва. При тому посилаються на публікацію офіційного сайту Мінюсту, яка 
стосується 2004 року [4]:

«Олександр Лавринович відзначив, що це перший статут територіальної громади, який був ухвалений 
протягом 8 років з моменту набуття чинності Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». «Я думаю, 
це правильно, що перший Статут територіальної громади був зареєстрований саме в столиці — у місті-
герої Києві»,— сказав Лавринович».

«Якщо про пріоритет Києва сказав міністр юстиції, то він, напевно, не має всієї інформації»,— каже 
Володимир Швець, депутат Хмельницької міської ради, почесний громадянин міста Хмельницького, який 
був розробником проекту Статуту територіальної громади міста. Наголошує на цьому і Д. Заяць [5]: «Якщо 
голова міністерства, покликаного реєструвати статути, не був обізнаний із тим, що воно займається 
цим вже від липня 1998 року (статут Комсомольська [10]), то годі сподіватися ширшої поінформованості 
громадян про впровадження статутів в Україні».

А ще до Києва, окрім Комсомольська, була Одеса та інші міста, які приймали свої статути — і, безпере-
чно, Хмельницький. Оскільки тема статутів територіальних громад довго залишалася недостатньо висвіт-
леною, то пріоритет того чи іншого міста у прийнятті статуту потребує фактичного з’ясування — з усією 
пошаною до кожного з першопрохідців, які розробляли та впроваджували самоврядні статути в умовах 
відсутності загального досвіду, суперечливого і фрагментарного законодавства 1990-х років. З думок, які 
побутують серед фахівців з місцевого самоврядування, випливає, що слід з’ясувати пріоритет саме між 
Комсомольськом та Хмельницьким: адже наведений у [5] час прийняття Статуту у Комсомольську (1998 
рік) не узгоджується з іншими джерелами. Щодо часу реєстрації усіх статутів територіальних громад 
найпевніше було б отримати інформацію у Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів 
Міністерства юстиції України, однак доступ до цього реєстру є обмеженим і платним, а відтак доводиться 
звертатися до інших способів дослідження.

Ось цитата міського голови Комсомольська — Сергія Супруна: «У вересні 1997 р. у місті склались 
вкрай нелегкі соціально-політичні обставини, штучно спровоковані незаконними рішеннями, прийнятими 
обласною радою. У той же час у Комсомольську відбулися перші в Україні громадські слухання, на яких міс-
цеві жителі підтримали міську раду у її прагненні відстояти права міської громади у Вищому арбітраж-
ному суді. Вирішення суперечок між різними рівнями рад саме у такий цивілізований спосіб був також 
першим в Україні. Комсомольська міська рада виграла цей спір, і ситуація у даному регіоні нормалізувала-
ся. У грудні 1998 р. на других громадських слуханнях населенням обговорювався міський бюджет і проект 
Статуту. Затверджуючи першу редакцію Статуту на черговій сесії, депутати Комсомольської міської ради 
мали на меті створення таких умов, за яких кожен мешканець нашого міста мав би максимальні можливос-
ті щодо залучення до активної участі у політичному, соціально-економічному, культурному житті свого 
міста. Саме Статут надав їм такі права і гарантії» [6].

Однак, наголосимо, що обговорення проекту Статуту у 1997 році ще не є фактом його прийнят-
тя, повноваження з його затвердження мають не громадські слухання, а міська рада — і, як випливає 
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з цієї та інших публікацій, реальним часом прийняття Статуту у Комсомольську, а також реєстрації його 
Мін’юстом є 1999 рік, що зафіксовано й у нині діючій редакції цього документу [7]

На той час Статут територіальної громади міста Хмельницького пройшов усі процедури юридичної 
реєстрації і застосовувався на практиці. Розповідає його розробник — депутат міської ради Володимир 
Швець [8]:

«У липні 1997 року на 10-й сесії Хмельницької міської Ради розглядався проект рішення про порядок 
внесення місцевої ініціативи на розгляд міськради — це було одразу після набуття чинності Законом «Про 
місцеве самоврядування в Україні» у тій редакції. в якій він діє сьогодні. Цей проект рішення був обговорений, 
але тодішній міський голова Михайло Чекман почав з’ясовувати, звідки походить саме поняття місцевої 
ініціативи — тобто зі статті 9 Закону. І коли прямо на сесії подивилися Закон далі — виявили, що це по-
ложення може бути включене як частина міського статуту. Тоді від міського голови прозвучала пропозиція: 
«Для чого нам приймати його частинами, якщо ми можемо прийняти повноцінний Статут?» Виходячи 
з того, що на сесії я з цього питання виступав, Михайло Костянтинович запропонував узятися за розробку 
Статуту. Я не відмовився — і розробив такий документ. Варіант, який передавався на сесію, був написаний 
від руки (комп’ютером я тоді не володів) — і був переданий на 11-ту сесію міської ради 1 вересня 1997 року.

У 1997 році ми його на сесії міської Ради прийняли [5] — але в зв’язку з тим, що тоді вже вимагалася 
реєстрація, він почав діяти у 1999 році, тому що його довго не могли зареєструвати: не було визначено 
механізму, і ні міське, ні обласне управління юстиції не могли цього зробити. Виходячи з хронології тих до-
кументів, які довелося бачити на сайтах різних міських рад — першим статутом в Україні був саме статут 
міста Хмельницького, і по часу прийняття, і по часу державної реєстрації.

Цей статут працює донині. Головним, на мій погляд, надбанням хмельничан у цьому статуті є саме 
розділ про місцеві ініціативи, яких за ці роки пройшло понад 40. Це надзвичайно простий механізм: 5 хмельни-
чан реєструють ініціативну групу, після того проводять збори чисельністю не менше 30 осіб у присутності 
депутата. Виникає питання: чому 30? Коли приймали це рішення, депутатів у міській раді було 27, і прийшли 
до висновку: якщо 27 депутатів вирішують коло міських питань, то чому приблизно стільки ж мешканців 
не можуть ініціювати хоча б розгляд питання [6]? Також вперше була передбачена можливість присутності 
на сесії, можливість нескладними шляхами отримати копії документів у Раді — це було вперше зафіксовано 
у Статуті [11].

Після тих документів, які прийняті пізніше, наш Статут виглядає таким собі заслуженим ветераном 
у тому плані, що він де в чому відстав від законодавства, і певні норми треба уточнювати та змінювати. 
Для цього потрібне рішення міськради — але я думаю, що у теперішніх умовах його мала б розробляти робоча 
група спеціалістів із залученням громадських організацій. Громадські організації відіграють більшу роль, аніж 
у 1997 році, і робити це без них було б неправильно».

Відомості про час прийняття та реєстрації Мін’юстом статутів територіальних громад багатьох міст 
України представлено у таблиці 1. Своєрідне коло прийняття статутів територіальних громад почало-
ся з Хмельницького, пройшло Україною і завершилося Тернополем, де міський статут був прийнятий 
лише у 2011 році [7] та Одесою, де цей процес розтягнувся майже на десятиліття. У Тернополі в робочій 
групі з його розробки, ініційованої творчим молодіжним об’єднанням «Нівроку», працювало близько 
60 осіб, які узагальнили та доповнили досвід місцевого самоврядування зі всієї України. На основі ін-
формації, узагальненої у ході роботи над проектом, тернополяни також підтверджують пріоритет міста 
Хмельницького у розробці та прийнятті статуту територіальної громади.

Таблиця 1. Прийняття статутів територіальних громад деяки-
ми містами України станом на 1 липня 2012 р.

№ 
п/п Місто Дата прийняття статуту 

сесією

Дата реєстрації статуту 
мін’юстом (за наявності 

даних) 
Примітка

Хмельницький 29 жовтня 1997 р. 21 травня 1999 р.  [3] 
Комсомольськ 21 квітня 1999 р. 20 липня 1999 р.  [9] 

Львів
28 березня 2002 р. (перша 
редакція), 28 січня 2010 р. 
(нова редакція) 

Не зареєстрований

Чернігів 11 жовтня 2007 р. 10 грудня 2007 р.
Київ 28 березня 2002 р. 2 лютого 2005 р.
Тернопіль 19 травня 2011 р. 7 червня 2011 р.
Одеса 21 серпня 2011 р. 7 жовтня 2011 р.
Вінниця 11 листопада 2010 р. 9 грудня 2010 р.
Луганськ 5 вересня 2006 р. 20 січня 2007 р.

Суми 26 жовтня 2011 р. (нова 
редакція) 

16 січня 2004 р. (попередня 
редакція) 

Харків
29 листопада 2000 р. (перша 
редакція), 4 липня 2007 р. 
(нова редакція) 

16 липня 2007 р. (нова 
редакція) 
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№ 
п/п Місто Дата прийняття статуту 

сесією

Дата реєстрації статуту 
мін’юстом (за наявності 

даних) 
Примітка

Рівне 2 листопада 2001 р. 24 січня 2002 р. З відповіді на запит 
публічної інформації

Жовті Води 15 листопада 2001 р. 17 грудня 2001 р.
Новоград-Волинський 11 липня 2002 р. 7 травня 2003 р.
Дніпропетровськ 13 червня 2001 р. 20 червня 2001 р.
Стрий 27 травня 2004 р. 27 липня 2004 р.
Житомир 23 грудня 2009 р.
Нововолинськ 20 грудня 2007 р.
Жашків 22 квітня 2003 р. 12 березня 2004 р.

Торез

2 квітня 2004 р. (пер-
ша редакція), 12 серпня 
2011 р. (останні зміни 
та доповнення) 

14 серпня 2004 р. (перша 
редакція),
26 листопада 2008 р. 
(останні зміни 
та доповнення) 

Миколаїв

21 березня 2002 р. (перша 
редакція),
18 червня 2009 (остання 
редакція) 

20 грудня 2002 р. (перша 
редакція) 

Черкаси

16 липня 2009 (перша 
редакція),
2 червня 2011 р. (остання 
редакція) 

Бориспіль 24 лютого 2005 р. 1 вересня 2005 р.
Люботин 30 вересня 2008 р. 13 жовтня 2008 р.
Чернівці 26 грудня 2002 р.
Сімферополь 24 травня 2007 р. 16 серпня 2007 р.
Переяслав-Хмельницький 15 липня 1999 р. 20 грудня 1999 р.

Ужгород

21 червня 2000 р. (перша 
редакція),
27 травня 2005 р. (остання 
редакція) 

28 серпня 2000 р. (перша 
редакція),
27 липня 2005 р. (остання 
редакція)

З відповіді на запит 
публічної інформації

Тобто очевидною є стала тенденція до скорочення терміну між прийняттям статутві сесіями місцевих 
рад та їх реєстрацією. Втім, залишаються й винятки, пов’язані з місцевими неузгодженостями та про-
блемами. А загалом ще станом на 1 січня 2008 року в Україні було зареєстровано близько півтори тисячі 
Статутів територіальних громад, а нині ще більше.

Таким чином, символічне коло прийняття самоврядних статутів повертається до Хмельницького від 
тернополян через Збруч — адже, за переконанням хмельницьких самоврядців, назрів час переглянути цей 
документ на якісно новому рівні. Цього разу — вже узагальнивши досвід інших громад, якого ще не іс-
нувало у 1997 році, тобто тоді. коли хмельничанам випало бути першопрохідцями у справі відродження 
міського самоврядування в Україні.

Загалом, Статут територіальної громади міста Хмельницького був першим документом, який дозво-
лив мешканцям брати участь у місцевому самоврядуванні безпосередньо і особисто, а не опосередковано 
(тобто через депутатів у міській раді).

Примітки:
1.	 Відомості	Верховної	Ради	України	(ВВР),	1997,	N 24,	ст.	170
2.	 Відомості	Верховної	Ради	України	(ВВР),	1997,	N 38,	ст.	249
3.	 Фонди	музею	історії	міста	Хмельницького.—	КН 3558,	Дк 1239
4.	 В Україні	зареєстровано	перший	статут	територіальної	громади.—	Офіційний	сайт	міністерства	юстиції	України	http://

www.minjust.gov.ua/0/4735
5.	 Заяць	Д.	Процес	розробки	та прийняття	Статутів	територіальних	громад	в Україні	//Демократичне	врядування.	Науковий	

вісник.—	2009.—	вип.	3.
6.	 Офіційний	сайт	Комсомольської	міської	ради	http://www.komsomolsk.org.ua/statut-mista.html
7.	 Статут	територіальної	громади	міста	Комсомольська.—	Офіційний	сайт	Комсомольської	міської	ради	http://www.

komsomolsk.org.ua/uploads/files/statut.doc
8.	 Статут	територіальної	громади	міста:	Хмельницький	був	першим.—	Хмельницька	міська	рада.	Виконавчий	комі-

тет.	Офіційний	сайт.	http://khmelnytsky.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11583
5.	 Рішення	Хмельницької	міської	ради	від	29.10.1997.
6.	 Статут	територіальної	громади	міста	Хмельницького,	ст.	53 7.	Рішення	Тернопільської	міської	ради	від	19.05.2011	р.	

№	6/8/10 8.	Рішення	Славутської	міської	ради	від	17.07.1998	р.	№	1 9.	Комсомольська	міська	рада,	виконавчий	комітет	
вих.	№	19–01/23 від	11.07.2012	р.
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10.	 Комсомольськ —	місто	обласного	підпорядкування	в Полтавській	області.	Дата	заснування	населеного	пункту —	29 лис-
топада	1960	року.	Статус	міста	районного	підпорядкування	одержано	24 квітня	1972	року	(до цього	місто	називалося	
селище	міського	типу	Комсомольськ-на-Дніпрі).	Статус	міста	обласного	підпорядкування	одержано	6 квітня	1977	року.

11.	 За Статутом	територіальної	громади	міста	Хмельницького,	питання,	щодо	якого	висунуто	місцеву	ініціативу,	міська	рада	
зобов’язана	розглянути	на відкритому	засіданні,	у присутності	членів	ініціативної	групи.

Войковський В. С.
м. Нетішин

Нетішин та Хмельницька АЕС на шпальтах радянської періодики (1977–1987)

Нова історія Нетішина перед нами, як на долоні. Тридцять п’ять років — вік для міста зовсім юний. 
Своїм нинішнім статусом міста Нетішин завдячує тому, що на його території збудовано атомну електро-
станцію. Незважаючи на невеликий відрізок часу, місто росло й розвивалося на тлі знакових історичних 
подій: зміна політичної карти, економічних умов та громадської свідомості, здобутків і втрат, ейфорії 
та протистоянь…

Наприкінці 70-х — на початку 80-х рр. ХХ ст. розвиток народного господарства Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік вимагав збільшення енергетичних ресурсів. Не було секретом, що енергетика 
країни постійно працювала, особливо у зимовий період, з резервом 3,5–5%, в той час, коли в розвинутих 
країнах цей показник становив від 20 до 50%.

Виникло питання про необхідність створення нових енергетичних потужностей для постійно зрос-
таючих навантажень. Енергоресурси в Європейській частині СРСР були майже вичерпані, а в маловодні 
періоди гідростанції давали електроенергії значно менше за розрахункову. Великі проблеми стояли і перед 
тепловими електростанціями через брак вугілля, нафти, газу. До того ж баланс потужностей Західного ре-
гіону характеризувався значним зростанням експорту електроенергії в сусідні соціалістичні європейські 
країни — країни Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), куди входили Болгарія, Польща, Чехословаччина, 
Німецька Демократична Республіка, Угорщина, Румунія…

Стало очевидним, що введення нових енергетичних потужностей можна здійснити за рахунок будівни-
цтва нових атомних електростанцій. На той час в СРСР вже було накопичено чималий досвід експлуатації 
ядерних установок. Іншого виходу не було, адже введення кожного мільйонника дає економію протягом 
року майже 3-х мільйонів тонн вугілля та 60 тисяч вагонів, необхідних для його перевезення. До того ж, 
у порівнянні з класичною теплоенергетикою, атомна виграє: це, передусім, чистота повітря, річок, озер 
тощо. Тому значні матеріальні витрати на вирішення питань з охорони навколишнього середовища, за-
безпечення безпеки й надійності експлуатації АЕС цілком виправдані.

Спочатку будівництво великої електростанції в  центральних районах України передбачалося 
Постановою Центрального Комітету Комуністичної Партії Радянського Союзу (ЦК КПРС) і Ради Міністрів 
СРСР від 16 березня 1971 р. В подальшому у зв’язку зі значним зростом експорту електроенергії в країни 
РЕВ місце розташування АЕС було перенесено в Західний регіон України. 17 квітня 1975 р. було затверджено 
рішення Міненерго СРСР за № 8 про будівництво АЕС.

Згодом розпорядженням Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) 
від 2 липня 1975 р. № 473 була створена Державна комісія з вибору майданчика. Акт вибору майданчика 
затверджено постановою Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1975 р. № 536. З 50 конкуруючих майданчиків 
було обрано майданчик в районі села Нетішина Хмельницької області. Назвали АЕС Західноукраїнською 
№ 2, але 10 грудня 1975 р. назву змінено на Хмельницьку АЕС.

13 лютого 1976 р. Міністр енергетики та електрифікації за № 141 затвердив перелік робіт підготовчого 
періоду будівництва ХАЕС. На підставі перерахованих документів Київським відділенням Всесоюзного 
проектного інституту «Теплоелектропроект» у 1978 р. розроблено технічний проект Хмельницької АЕС 
потужністю 4000 Мвт. з реакторами типу ВВЕР-1000. Відповідно до діючих норм у 70-х рр. ХХ ст. проекти 
будівництва об’єктів у СРСР проходили відповідну відомчу експертизу. В зв’язку з цим технічний проект 
Хмельницької АЕС був розглянутий науково-техічною радою й управлінням експертизи проектів і ко-
шторисів Міненерго СРСР (протокол від 14 березня 1979 р. № 34) і затверджений наказом Міненерго від 
28 листопада 1979 р. № 150 /ПС.

Стартовим роботам дав поштовх наказ № 46а Міністерства енергетики і електрифікації СРСР від 4 лю-
того 1977 р. «Про початок робіт по будівництву Хмельницької АЕС», в якому вже чітко було визначено перші 
будівельні об’єкти. Серед таких — під’їзна автодорога до проммайданчика АЕС, під’їзна залізнична колія 
до піонерної бази будівництва, безпосередньо сама база будівництва, водозабір та його мережа, тимчасова 
котельня і теплопровід, електропостачання будівництва, планування і підготовка будмайданчика, намив 
території селища АЕС, три гуртожитки, три житлових будинки, їдальня, магазин, школа тощо. А вже 7 квітня 
того самого року біля старого млина з’явилась перша група будівельників з управління Бурштинської ДРЕС, 
яка налічувала близько 20 чоловік. Очолював цей загін Григорій Фіалко.

В листопаді наказом Міненерго СРСР директором АЕС, що будувалася, було призначено О. І. Троценка, 
який приступив до виконання своїх обов’язків 14 листопада 1977 р. Розпочалася нелегка робота, можна 


