
ПРО СТАН ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ПЕРСПЕКТИВНИХ ПЛАНІВ ФОРМУВАННЯ 

ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД ОБЛАСТЕЙ



ОХОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

ПЕРСПЕКТИВНИМИ ПЛАНАМИ 

станом на 05.02.2020 

площі території України охоплено чинними 

перспективними планами, як основи для 

формування спроможних громад

90,3%

перспективні плани формування 
територій громад областей 
затверджено Урядом 

24



+ 207

+ 299

+ 223

+ 141

утворено з 01.09.2019 , що 

на 42% більше за відповідний 

період 2018 року

утворено станом на 05.02.2020 

в т.ч. 63 в ЦВК

78 ОТГ1045 ОТГ

ІСНУЮЧІ ГРОМАДИ.

ЗРОСЛИ ТЕМПИ УТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРГРОМАД



Основна увага звертається на збереження існуючих ОТГ, перегляд / 

розширення їх складу для посилення їх спроможності    

КОНСУЛЬТАЦІЇ 
З РЕГІОНАМИ Спрощено процедуру затвердження 

перспективних планів областей, що 

дозволило  привести їх у відповідність до Методики 

Прийнято Закон від 5 грудня 2019 р. № 348-IX

Започатковано відкриті консультації з 

регіонами щодо перспективних планів 

Проведено 48 консультативних зустрічей за участі народних 

депутатів України, асоціацій ОМС, представників ОМС щодо 

оптимізації перспективних планів областей  на основі оновленої 

Методики

В консультативних зустрічах взяли участь близько 800 представників ОМС



УДОСКОНАЛЕНО ПІДХОДИ 

ДО ФОРМУВАННЯ 

СПРОМОЖНИХ ГРОМАД 

Визначено критерії оцінки рівня спроможності

громади, тобто її людського потенціалу,

фінансових та майнових ресурсів, які дадуть

змогу надавати якісні послуги жителям,

вирішувати накопичені проблеми, розвивати

місцеву економіку

Прийнято нову редакцію Методики 
формування спроможних 
територіальних громад 
(постанова КМУ № 34 від 24 січня 2020 р.) 

частка місцевих податків та зборів у доходах 
загального фонду бюджету територіальної 
громади

чисельність населення, що постійно
проживає на території територіальної
громади

площа території територіальної громади

індекс податкоспроможності бюджету
територіальної громади

чисельність учнів, що здобувають освіту в закладах
загальної середньої освіти, розташованих на
території спроможної територіальної громади

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ:

Рівень спроможності громади – сума 

числових значень критеріїв



Проаналізовано та оптимізовано 

24 перспективні плани з 

урахуванням нових критеріїв оцінки рівня 

спроможності територіальних громад 

кількість проектних спроможних громад становить 

понад 1410 громад (що у 8 разів менше у 

порівнянні з к-стю громад станом на 01.01.2015 –
було понад 11 000)

РЕЗУЛЬТАТИ 

надано понад 200 рекомендацій ОДА за 

результатами консультацій, що спрямовані на 
врегулювання проблемних питань  

КОНСУЛЬТАЦІЇ  ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНИХ ПЛАНІВ

ОБЛАСТЬ ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ

16 17 18 20 13 14 16 17 20 21 24 27 28 31 03 04
Вінницька 

Волинська

Дніпропетровська

Донецька 

Житомирська 

Закарпатська 

Запорізька 

Ів-Франківська

Київська 

Кіровоградська 

Луганська 

Львівська 

Миколаївська 

Одеська 

Полтавська

Рівненська 

Сумська 

Тернопільська 

Харківська

Херсонська 

Хмельницька 

Черкаська 

Чернівецька 

Чернігівська



Пропонується уповноважити Кабінет

Міністрів України:

1) до прийняття закону про

адміністративно-територіальний устрій

України на основі затверджених

перспективних планів формування

територій громад Автономної Республіки

Крим, областей здійснювати визначення

адміністративних центрів територіальних

громад та затвердження територій

територіальних громад (громад);

2) упродовж трьох місяців з дня набрання

чинності цим Законом внести до

Верховної Ради України проекти

законодавчих актів про формування

нових районів областей

Проект Закону України    «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 
(реєстр. № 2653)

Визначення адміністративних центрів 

територіальних громад та затвердження їх 

територій («базовий рівень»)

Ліквідація та утворення районів 

(«субрегіональний рівень»)

Перспективні 
плани 

формування 
територій 

громад 
областей

Кабінет 
Міністрів 
України

Кабінет 
Міністрів 
України

Верховна 
Рада 

України

Закон про 
утворення 

нових 
районів в 
областях

1. Проведення 
консультацій щодо 
формування територій 
нових районів
2. Підготовка проекту 
закону щодо утворення 
нових районів

24 проекти актів 
про ліквідацію та 

утворення 
районів в 
областях

Рішення КМУ
про затвердження 

територій 
громад

1. Проведення 
консультацій щодо 
формування територій 
громад
2. Підготовка проектів 
Урядових рішень щодо 
затвердження ПП
3. Підготовка проектів 
Урядових рішень щодо 
затвердження 
територій громад



ДОРОЖНЯ КАРТА  

законодавчого забезпечення завершення реформи  

ІІІ квартал 

вересень 2020 

ІІ квартал

квітень 2020

ІІ квартал 

червень 2020 

Прийняття урядового акту щодо 

адміністративно-

територіального устрою 

базового рівня (≈1400 громад)

Прийняття Закону щодо 

визначення територій 

територіальних громад та їх 

адміністративних центрів 

(№2653)

ІІІ квартал 

вересень 2020 

Прийняття Закону щодо 

адміністративно-

територіального устрою 

субрегіонального рівня (≈100 

районів)

Прийняття нової редакції 

Закону «Про місцеві 

державні адміністрації»

ІІІ квартал 

вересень 2020 

Прийняття нової 

редакції Закону 

«Про місцеве 

самоврядування»

Прийняття КМУ 

підзаконних НПА, 

спрямованих на 

виконання законів

ІV квартал 

жовтень 2020 

І квартал 

лютий  2020

Прийняття змін до 

Бюджетного та 

Податкового кодексів 

України

2020

ВИБОРИ
Затвердження

оновлених 

перспективних 

планів громад



ПІДТРИМКА РЕФОРМИ.

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ 

61 % жителів ОТГ відзначили

покращення в якості послуг у громаді

80 % населення України знають про

реформу децентралізації влади

2015 2016 2017 2018 2019

19%

46%

51%

58%

населення вірить, що реформа 
місцевого самоврядування 

потрібна

68,3%58%

68,3%

Відповідно до соціологічних досліджень, проведених КМІС (за підтримки програми Ради Європи в Україні) 
та Інституту Горшеніна (за підтримки Представницта Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні)


