
 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

по досягненню цілі «10.3. Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці 

спроможних громад» Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

 

 

Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

10.3. 

Українці 

мають 

реальну 

можливість 

впливати на 

організацію 

свого 

життєвого 

простору як 

мешканці 

спроможних 

громад 

 

1. Формування 

спроможних 

територіальних 

громад 

1. Охопити 

всю території 

України 

спроможними 

територіальни

ми громадами 

1. Розроблення, схвалення 

КМУ та прийняття ВРУ 

Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про 

добровільне об’єднання 

територіальних громад» щодо 

спрощення процедури 

затвердження перспективних 

планів формування територій 

громад АР Крим, областей 

Нормативне 

забезпечення 

29 вересня 

2019 

5 грудня 

2019 

Верховна Рада 

України, Кабінет 

Міністрів 

України,  

Мінрегіон 

2. Розроблення додаткових 

методичних рекомендацій 

щодо оцінки спроможності 

територіальних громад 

Адміністративн

о-організаційне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

1 грудня 

2019 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 

ОМС (за згодою) 

 

3. Утворення відповідних 

робочих груп на 

національному та 

регіональному рівнях 

Адміністративн

о-організаційне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

30 

листопада 

2019 

Мінрегіон, 

облдержадмініст

рації, народні 

депутати 

України (за 

згодою), 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

асоціації ОМС 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

4. Проведення в регіонах 

обговорень проектів 

перспективних планів, 

проектів змін до 

перспективних планів, в тому 

числі з органами місцевого 

самоврядування 

Інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

30 грудня 

2019 

Облдержадмініст

рації, Мінрегіон, 

народні депутати 

України (за 

згодою),  

асоціації ОМС 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

 

5. Розроблення 

облдержадміністраціями та 

подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України проектів 

розпоряджень Кабінету 

Міністрів України про 

затвердження, внесення змін 

до перспективних планів 

формування територій громад 

областей 

Нормативне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

30 січня 

2020 

Облдержадмініст

рації, Мінрегіон 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

6. Моделювання 

адміністративно-

територіальних одиниць 

базового рівня з урахуванням 

перспективних планів 

формування територій громад 

областей  

Адміністративн

о-організаційне 

забезпечення 

1 грудня 2019 28 лютого 

2020 

Мінрегіон, 

облдержадмініст

рації, народні 

депутати 

України (за 

згодою), 

асоціації ОМС 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

7. Підготовка пропозицій 

щодо внесення змін до 

Конституції України стосовно 

територіальної організації 

влади (надання пропозицій 

Комісії з питань правової 

реформи) 

Нормативне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

31 грудня 

2019 

Мінрегіон 

8. Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проектів законів 

України «Про 

адміністративно-

територіальний устрій», «Про 

засади адміністративно-

територіального устрою», 

«Про місцеве самоврядування 

в Україні» та інших 

Нормативне 

забезпечення 

1 січня 2020 30 червня 

2020 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 

ОМС (за згодою) 

 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

9. Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проектів нормативно-

правових актів, спрямованих 

на виконання вищезазначених 

законів 

Нормативне 

забезпечення 

30 липня 2020 30 вересня 

2020 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 

ОМС (за згодою) 

 

10. Надання державної 

фінансової підтримки на 

розвиток об’єднаних 

територіальних громад 

шляхом розподілу коштів 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на формування 

інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад 

Фінансове 

забезпечення  

1 січня 2020 30 червня 

2020 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 

ОМС (за згодою) 

11. Висвітлення реалізації 

політики через регіональні та 

національні медіа, на 

офіційних веб-сайтах органів 

державної влади, в соціальних 

мережах 

Інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

1 грудня 2019 30 грудня 

2020 

Облдержадмініст

рації, Мінрегіон,  

інші міністерства 

та центральні 

органи 

виконавчої влади  

2. 

Сформувати у 

всіх 

територіальни

х громадах 

мережі 

1. Аналіз існуючих та 

моделювання потенційних 

мереж надання публічних 

послуг та сервісів 

Адміністративн

о-організаційне 

забезпечення 

29 вересня 

2019 

10 

листопада 

2019 

Облдержадмініст

рації, Мінрегіон,  

інші міністерства 

та центральні 

органи 

виконавчої влади 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

надання 

публічних 

послуг та 

сервісів 

2. Затвердження 

облдержадміністраціями 

моделей мереж надання 

публічних послуг та сервісів 

Нормативне 

забезпечення 

10 грудня 2019 30 грудня 

2019 

Облдержадмініст

рації, Мінрегіон,  

інші міністерства 

та центральні 

органи 

виконавчої влади 

2. Формування 

нової системи 

адміністративн

о-

територіальних 

одиниць 

субрегіонально

го рівня 

1. Охопити 

всю 

територію 

України 

районами, які 

відповідають 

європейським 

вимогам та 

стандартам 

1. Утворення відповідних 

робочих груп на 

національному та 

регіональному рівнях 

Адміністративн

о-організаційне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

30 грудня 

2019 

Мінрегіон, 

облдержадмініст

рації, народні 

депутати 

України (за 

згодою), 

асоціації ОМС 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

 

2. Проведення в регіонах 

обговорень щодо моделей 

адміністративно-

територіального устрою 

областей, в тому числі з 

органами місцевого 

самоврядування 

Інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

28 лютого 

2020 

облдержадмініст

рації, Мінрегіон,  

народні депутати 

України (за 

згодою), 

асоціації ОМС 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

3. Моделювання 

адміністративно-

територіальних одиниць 

субрегіонального рівня 

Адміністративн

о-організаційне 

забезпечення 

1 грудня 2019 28 лютого 

2020 

Мінрегіон, 

облдержадмініст

рації, народні 

депутати 

України (за 

згодою), 

асоціації ОМС 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

 

4. Підготовка пропозицій 

щодо внесення змін до 

Конституції України стосовно 

територіальної організації 

влади (надання пропозицій 

Комісії з питань правової 

реформи) 

Нормативне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

31 грудня 

2019 

Мінрегіон 

5. Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проектів законів 

України «Про 

адміністративно-

територіальний устрій», «Про 

засади адміністративно-

територіального устрою» та 

інших 

Нормативне 

забезпечення 

1 січня 2020 30 червня 

2020 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 

ОМС (за згодою) 

 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

6. Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проектів нормативно-

правових актів, спрямованих 

на виконання вищезазначених 

законів 

Адміністративн

о-організаційне 

забезпечення 

30 липня 2020 30 вересня 

2020 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 

ОМС (за згодою) 

7. Висвітлення реалізації 

політики через регіональні та 

національні медіа, на 

офіційних веб-сайтах органів 

державної влади, в соціальних 

мережах 

Інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

1 грудня 2019 30 грудня 

2020 

Облдержадмініст

рації, Мінрегіон,  

інші міністерства 

та центральні 

органи 

виконавчої влади 

3. Розподіл 

повноважень 

між органами 

місцевого 

самоврядуванн

я та органами 

виконавчої 

влади 

1. Передати 

органам 

місцевого 

самоврядуван

ня 

повноваження 

органів 

виконавчої 

влади у 

секторальних 

сферах 

1. Підготовка пропозицій 

щодо внесення змін до 

Конституції України стосовно 

територіальної організації 

влади (надання пропозицій 

Комісії з питань правової 

реформи) 

Нормативне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

31 грудня 

2019 

Мінрегіон 

2. Утворення робочої групи 

при Мінрегіоні 

Адміністративн

о-організаційне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

30 

листопада 

2019 

Мінрегіон,  

інші міністерства 

та центральні 

органи 

виконавчої 

влади, народні 

депутати 

України (за 

згодою), 

асоціації ОМС 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

3. Розроблення та обговорення 

концепції Закону України 

«Про місцеве самоврядування 

в Україні» (нова редакція) 

Нормативне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

28 лютого 

2020 

Мінрегіон,  

міністерства та 

інші центральні 

органи 

виконавчої 

влади, народні 

депутати 

України (за 

згодою), 

асоціації ОМС 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

 

4. Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

(нова редакція) 

Нормативне 

забезпечення 

1 січня 2020 30  червня 

2020 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

ОМС (за згодою) 

 

5. Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проектів нормативно-

правових актів, спрямованих 

на виконання нової редакції 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Нормативне 

забезпечення 

30 липня 2020 30 вересня 

2020 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 

ОМС (за згодою) 

 

6. Висвітлення реалізації 

політики через регіональні та 

національні медіа, на 

офіційних веб-сайтах органів 

державної влади, в соціальних 

мережах 

Інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

1 грудня 2019 30 грудня 

2020 

Облдержадмініст

рації, Мінрегіон, 

інші міністерства 

та центральні 

органи 

виконавчої влади 

 

4. Утворення 

префектур 

(у разі 

внесення змін 

до Конституції 

України щодо 

територіальної 

1. 

Переформату

вати місцеві 

державні 

адміністрації 

в органи 

префектурног

1. Підготовка пропозицій 

щодо внесення змін до 

Конституції України стосовно 

територіальної організації 

влади (надання пропозицій 

Комісії з питань правової 

реформи) 

Нормативне 

забезпечення 

1 листопада 

2019 

31 грудня 

2019 

Мінрегіон 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

організації 

влади) 

о типу, 

основним 

повноваження

м яких буде 

забезпечення 

адміністратив

ного нагляду 

за органами 

місцевого 

самоврядуван

ня 

2. Утворення робочої групи 

при Мінрегіоні 

Адміністративн

о-організаційне 

забезпечення 

1 листопада 

2019  

30 

листопада 

2019  

Мінрегіон, 

облдержадмініст

рації, народні 

депутати 

України (за 

згодою), 

асоціації ОМС 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

3. Розроблення та обговорення 

концепції запровадження 

інституту префектів 

Нормативне 

забезпечення 

1 січня 2020 28 лютого 

 2020 

Мінрегіон, 

облдержадмініст

рації, народні 

депутати 

України (за 

згодою), 

асоціації ОМС 

(за згодою),  

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

4. Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту Закону щодо 

префекта 

Нормативне 

забезпечення 

1 січня 2020 30 червня 

2020 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 

ОМС (за згодою) 

 



Ціль Підціль Завдання Захід Тип заходу  Початок 

виконання 

заходу 

Закінченн

я 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

5. Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України підзаконних 

нормативно-правових актів, 

спрямованих на виконання 

Закону щодо префекта 

Нормативне 

забезпечення 

30 липня 2020 30 вересня 

2020 

Мінрегіон,  

Мінфін,  

Мінекономіки, 

Мін'юст, 

облдержадмініст

рації, асоціації 

ОМС (за згодою) 

 

6. Висвітлення реалізації 

політики через регіональні та 

національні медіа на 

офіційних веб-сайтах органів 

державної влади, в соціальних 

мережах 

Інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

1 грудня 2019 30 грудня 

2020 

облдержадмініст

рації, Мінрегіон,  

інші міністерства 

та центральні 

органи 

виконавчої влади 
 


