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У доповіді проаналізовано поступ реформи децентралізації України з 
точки зору процесу добровільного об’єднання територіальних громад. 

Проаналізовано ступінь законодавчого та організаційного 
забезпечення, виявлено як головні здобутки, так і основні проблемні 

авспекти та ризики. Запропоновано бачення подальших дій. 



Стан об’днання громад 
(за даними Мінрегіону)



Проблемні аспекти процесу об’єднання

Утворення територіальних громад навколо міст обласного
значення (білі плями)

Прийняття законопроекту «Про засади адміністративно-

територіального устрою».

Формування Перспективних планів облдержадміністраціями та

обласними радами без «білих плям».

Проблема:

Вирішення:



Проблемні аспекти процесу об’єднання

Відсутність мотивації органів місцевого самоврядування міст
обласного значення, в тому числі й обласних центрів, 
приєднувати до себе інші громади

Надання можливості отримати в результаті приєднання до них

навколишніх сільських територіальних громад нові земельні

ресурси

Проблема:

Вирішення:



• дублювання повноважень 
районної ради і РДА із 
органами місцевого 
самоврядування ОТГ, 

• надмірні витрати на утримання 
апарату РДА, 

• зниження якості надання послуг 
у зв’язку із зменшенням 
фінансування районного 
бюджету в частині освітньої та 
медичної субвенцій.

Двовладдя і "розмив"
районного рівня – це:



• Перший - змінити адміністративно-територіальний устрій 
районного рівня в межах усієї країни або території окремих 
областей. 

• Другий - ліквідувати окремі райони, у яких всі територіальні 
громади об’єдналися. 

• Третій - законодавчо врегулювати та достроково припинити 
повноваження райрад у районах, де всі громади об’єдналися в 
одну ОТГ. 

• Четвертий - утворити новий район шляхом об‘єднання в один 
район територій двох і більше суміжних районів 
[законопроект № 6636].

Які способи вирішення проблеми Верховною Радою України? 



Всього було проведено 412 виборів:

депутатів місцевих рад:
• перші – 201 [обиралися: депутатів міських рад 

– 674, депутатів селищних рад – 1514, 
депутатів сільських рад – 2318]

• повторні – 5 [обиралися депутатів сільських 
рад – 6]

• проміжні – 1 [обиралися депутатів сільських 
рад – 6]

голів:
• перші – 201 [обиралися: міських голів – 25, 

селищних голів – 61, сільських голів – 115]

старост:
• перші – 4 [обиралися – 9]

Результати виборів 29 
жовтня 2017 року:

201 громада об’єдналася

56 районів змінили

територію



Застаріла модель територіальної 
організації влади в областях



Перспективний план формування 
спроможних громад передбачає створення 
40 об’єднаних територіальних громад



Оптимізація і створення ефективної системи
організації влади районної ланки управління
забезпечила б отримання суттєвих економічних
результатів



Подальші кроки впровадження реформи

І – врегулювати національний рівень

(З/П № 8051 "Про засади адміністративно-територіального устрою
України”), який би визначав:

• На яких засадах ґрунтується АТУ, 

• Систему АТО, 

• Категорії та типи населених пунктів, інших територіальних утворень, 

• Повноваження органів державної влади та ОМС з питань АТУ, 

• Порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж АТО та
населених пунктів.

Зміна АТУ районного рівня в межах усієї країни у 

два етапи: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508


Подальші кроки впровадження реформи

ІІ етап – врегулювати засади АТУ на рівні окремих областей 

Розробити та прийняти Закон України "Про адміністративно-
територіальний устрій … області" [для кожної області окремо] з
картами в додатках та пояснювальними записками.

У 2018 р. – для найбільш готових – Дніпропетровська, Тернопільська,
Хмельницька, Житомирська і Чернігівська. На них були б відпрацьовані
основні моделі, проаналізовані ризики і недоліки. І вже в 2019 р.
Прийняти такі закони для решти областей.


