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7 агломерацій України Державна стратегія регіонального розвитку-2027



Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-
2027 роки (Постанова КМУ 5.08.2020):

• Стратегічна ціль І. “Формування згуртованої держави 
в соціальному, гуманітарному, економічному, 
екологічному, безпековому та просторовому вимірах”

• Оперативна ціль 1.1 “Стимулювання центрів 
економічного розвитку (агломерації, міста)”

• 12 завдань за напрямом “Посилення інтегруючої ролі 
агломерацій та великих міст”



Стратегії розвитку на 2021-27/ 
Плани заходів на 2021-23: 

К-сть згадок слова 
.«агломерація» 

К-сть цілей/завдань 
щодо А.

Дніпропетровської області (від ??.2020) 1/2 0/0

Запорізької області (від 12.12.2019) 0/0 0/0

Київської області (від 15.10.2020) 2/1 0/0

Львівської області (від ??.2020) 2/12 0/ 1 проект*

Одеської області (від 3.03.2020) н.д./ 5 0/0

Харківської області (від 27.02.2020) 0/0 0/0

Чи «бачать» регіональні Стратегії відповідні 
агломерації? 

* Проект 3.1.3.2 «Формування міських агломерацій Львівщини» (21 млн грн)



Реєстр Мінрегіону договорів співробітництва 
територіальних громад (СТГ):

на 28.10.2021 - 752 договори СТГ по всій Україні 

з них за участі центрів 7 агломерацій - ? 

Чи громади налагоджують співробітництво в 
агломераціях? 
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• Артур ТУСІНСКІ
Варшава

• Якоб РІХТЕР
Гамбург

• Марко ОРЛАНДО 
Турин

• Чарлі АДАН 
• Лондон

Травень 2019 - Фаховий огляд від практиків з європейських 
метрополій на тему «Демократичне врядування у містах-
метрополіях на прикладі Київського регіону»:
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ВИСНОВКИ 
ФАХОВОГО ОГЛЯДУ: 

Врядування занадто фрагментоване

Домінування локальних інтересів, 
недовіра та слабка комунікація

Відсутність взаємодії і співпраці

Зниження ефективності та 
конкурентоспроможності



Втілення рекомендацій Фахового огляду за підтримки 
програми Ради Європи у 2020-2021 рр:

• навчання для керівництва ОМС з розвитку лідерства «Сильні 
разом: партнерство лідерів» (02.2020 – 1-а сесія)

• перше репрезентативне для Київського суб-регіону
соціологічне опитування (1800 респондентів, 08-09.2020)

• зустрічі у 13 громадах спільно з Асоціацією «Київська 
Агломерація» (у Білій Церкві, Боярці, Броварах, Бучі, Гнідині, Гостомелі, 
Горі, Ірпені, Коцюбинському, Макарові, Немішаєвому, Обухові, Фастові)

• ідентифіковано ідеї 24 проектів 
співробітництва громад, з них 10 – у 
транспортній сфері



Траєкторія КОД і 
ареали 
просторового 
впливу м.Києва (за 
даними Генплану)



Експертиза Ради Європи щодо законопроектів, які 
стосувалися організації врядування у суб-регіоні:

• 11.2017 – аналіз та рекомендації до законопроекту «Про 
міські агломерації» (#6743)

• 09.2019 та 09.2020 - висновки до 4 законопроектів і до 
другого читання – до законопроекту «Про місто Київ –
столицю України» (#2143-3) 

• 03.2020 - висновок до законопроекту «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо створення правових
підстав для утворення агломерації як однієї з форм 
співробітництва тергромад» (#2637)



Висновки до законопроекту №2637:

• упорядкувати процедуру створення агломерації

• переглянути принцип повністю добровільного включення 
громад до майбутньої агломерації, що входять у зону 
впливу

• обміркувати можливість запровадження низки 
повноважень, які будуть делеговані Раді агломерації як 
обов'язкові, та іншої – як необов'язкові (за домовленістю 
громад)

• збалансувати систему управління агломерацією

• забезпечити більшу фінансову автономію агломерації



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Маркіян Дацишин, консультант Ради Європи
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Завдання ДСРР за напрямом “Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст”:

1. Створення законодавчої основи функціонування та розвитку агломерацій, забезпечення збалансованого просторового розвитку 
територій, що входять до їх складу.

2. Забезпечення … сприяння реіндустріалізації агломерацій та великих міст на основі інновацій (техніки та 
технологій) вищих технологічних устроїв, формування міських та регіональних економічних кластерів….

3. Забезпечення використання потенціалу закладів вищої освіти для інноваційного розвитку агломерацій.

4. Формування в агломераціях та великих містах потужних науково-технологічних, медичних центрів з використанням потенціалу 
закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів, бізнесу з розбудовою відповідної інфраструктури.

5. Забезпечення підтримки створення ІТ-кластерів у агломераціях та великих містах, що мають потенціал та інфраструктуру.

6. Забезпечення організації приміського транспорту в агломераціях та великих містах і прилеглих територіях з 
урахуванням маятникової міграції.

7. Запровадження стратегічного планування розвитку транспортних систем агломерацій та великих міст з 
урахуванням принципів сталої мобільності.

8. Формування ефективної мережі закладів дошкільної та позашкільної освіти, загальної середньої освіти, зокрема шляхом 
впровадження профільної середньої освіти, що забезпечить ліцеї академічного та професійного спрямування, сприяння розвитку 
приватних закладів дошкільної освіти.

9. Сприяння модернізації інфраструктури великих міст та впровадженню ефективного ресурсного менеджменту.

10. Забезпечення підтримки індустрії переробки та утилізації відходів, що використовує передові інноваційні технології.

11. Створення сприятливих умов для запровадження підходів циркулярної економіки у сфері ЖКГ

12. Забезпечення повного покриття …сучасними засобами мобільного зв’язку і швидкісного інтернету з метою спрощення доступу 
громадян до адміністративних, соціальних і комерційних послуг.



Як Ви оцінюєте процес стратегічного планування у Вашій
громаді протягом останніх 12 місяців? (анкетування очільників
ОМС)

4%

8%

16%

20%

24%

28%

Інший варіант

Стратегія затверджена, але потребує 
суттєвого оновлення

Стратегія затверджена, але 
залишилася «на папері»

Стратегія затверджена, актуальна та 
успішно впроваджується

Немає затвердженої Стратегії 
громади

Стратегія затверджена, актуальна, 
але є проблеми з впровадженням 



Яка ситуація із просторовим плануванням у Вашій громаді? 
(анкетування очільників ОМС)

0%

4%

8%

27%

42%

42%

Історико-архітектурний опорний план 
затверджений та актуальний

Інший варіант

Немає затвердженого Генплану

На основі (або у складі) Генплану 
розроблений і затверджений План 

зонування (зонінг)

Є чинний актуальний Генплан, 
використовується як основа для ДПТ

Генплан потребує суттєвого оновлення


