
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України, 
Президента України щодо ратифікації «Декларації про права селян та інших людей, що 

працюють у сільській місцевості» 
 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», з метою забезпечення прав селян та інших людей, що працюють у 
сільській місцевості, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради 
України, Президента України щодо ратифікації «Декларації про права селян та інших 
людей, що працюють у сільській місцевості», що додається на 1 аркуші.  
 

2. Надіслати Звернення на адресу Верховної Ради України, Президента України. 
 

 

 

       ГОЛОВА 
ОБЛАСНОЇ РАДИ   О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України, 

Президента України щодо ратифікації «Декларації  про права селян та 

інших людей, що працюють у сільській місцевості» 

  

У 2018 році ООН прийняла «Декларацію про права селян та інших 

людей, що працюють у сільській місцевості», і проголосила наступні десять 

років Десятиліттям сімейного фермерства у світі. Головним правом селян у 

Декларації визнано право на землю як фундаментальне право людини, що 

забезпечує засоби існування і є підґрунтям для реалізації всіх інших прав 

селян, і його дотримання гарантується державою. Україна проголосувала на 

Генеральній асамблеї ООН за названу декларацію, але до цього часу не 

ратифікувала її.  

Агропромислове виробництво – це сфера, в якій разом із землею 

зосереджена майже половина капіталу держави, проте ефективність його в 

значній мірі забезпечується людським чинником, який різко зменшується. 

Село обезлюднює, відбувається деградація сільської поселенської мережі. 

Демографічну ситуацію на селі сьогодні можна кваліфікувати як кризову, яка 

при неприйняті державою кардинальних заходів може перерости в 

демографічну катастрофу. 

Причинами такого становища є відсутність у селян мотивації до праці на 

землі, у занепаді соціальної інфраструктури на селі, відсутності належної 

уваги держави до розв’язання проблем розвитку українського села, 

збереження селянства, як носія української ідентичності, культури і 

духовності. 

На жаль, селяни України до цього часу не мають можливості захистити 

свої права. 

Зважаючи на вищевикладене і враховуючи глобальні кліматичні зміни, 

що негативно впливають на аграрну галузь, вважаємо, що без розвитку 

сільських територій Україна приречена на безперспективність свого існування 

і обезлюднення території. 

Тому просимо терміново ратифікувати «Декларацію про права селян та 

інших людей, що працюють у сільській місцевості».  

 

 

Прийнято на пленарному 

засіданні двадцять п’ят 

      осесії обласної ради  

       восьмого скликання 

2021 року 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Верховної Ради України, Президента України щодо ратифікації 

"Декларації про права селян та інших людей, що працюють у сільській 

місцевості"» 

 

Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради восьмого 

скликання В. Ярошенко. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення прав селян та інших людей, що працюють у сільській 

місцевості. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою депутата Полтавської 

обласної ради В. Ярошенка.  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Агропромислове виробництво – це сфера, в якій разом із землею 

зосереджена майже половина капіталу держави, проте ефективність його в 

значній мірі забезпечується людським чинником, який різко зменшується. Село 

обезлюднює, відбувається деградація сільської поселенської мережі. 

Демографічну ситуацію на селі сьогодні можна кваліфікувати як кризову, яка 

при неприйняті державою кардинальних заходів може перерости в 

демографічну катастрофу. 

На жаль, селяни України до цього часу не мають можливості захистити 

свої права. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається прийняти Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Ради України, Президента України щодо 

ратифікації Декларації про права селян та інших людей, що працюють у 

сільській місцевості. 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»; 

 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

фінансових витрат. 
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6.  Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування заінтересованих сторін. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Верховної Ради України, Президента України щодо 

ратифікації «Декларації про права селян та інших людей, що працюють у 

сільській місцевості» надасть можливісь порушити питання щодо забезпечення 

в подальшому селянам та іншим людям, що працюють у сільській місцевості 

захист своїх прав. 

 

 

 

Депутат обласної ради      В. ЯРОШЕНКО 


