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Мета і зміст опитування

Мета:

З’ясувати, як на практиці працюють норми закону, з якими проблемами 

та перешкодами стикаються громади у процесі приєднання

Результати опитування планується використати для формування практичних рекомендацій

громадам та пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення реформи

Зміст:

Анкета опитування голів ОТГ містила десять запитань щодо 

ключових аспектів процесу приєднання 
(у т.ч. три відкритих запитання для збору пропозицій від громад)

Спосіб:

Опитування здійснювалося в онлайн-режимі з допомогою електронного сервісу JotForm. Анкети

було надіслано на всі ОТГ, електронні адреси яких наразі є у базі даних Асоціації (669). Участь 

в опитуванні взяли керівники 64 об’єднаних територіальних громад
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1. Чи плануєте Ви приєднання до Вашої ОТГ?
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Ні, але хотіли б приєднати

Ні, нема кого приєднувати

Ні. Вже приєднали і більше не плануємо

Так, плануємо

Так. Вже приєднали і ще плануємо

Ще не визначились



2. Чи відповідає заплановане Вами приєднання

перспективному плану?
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3. Чи виникають проблеми із внесенням змін

до перспективного плану?
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Ні

Так, на рівні облради

Так, на рівні ОДА



4. Чи конкуруєте Ви за громади, 

які плануєте приєднати?
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Не знаємо Ні утворена ОТГ



5. На якому етапі процесу приєднання

Ви знаходитесь?
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(1) Намір

(2) Ініціювання

(3) Рішення Ради (згода)

(4) РішенняОТГ (згода)

(5) ОДА (висновок)

(6) РішенняОТГ (приєднання)

(7) подано ЦВК

(8) Вибори



6. Чи є проблеми із застосуванням норм закону 

щодо приєднання?

|07

41

7

16

Ні Так Ще не знаємо



7. Які є проблеми із застосуванням норм закону? 

Що потрібно змінити в законі?
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Проблем немає

Проблеми ще не виявлені

Не відповіли 

Назвали проблеми

Варіанти відповідей:

 Відповідальність за затягування процесу – 3 

 Завершувати з добровільністю – 3

 Норми щодо перспективних планів – 2 

 Питання спільних меж – 2  

 Можливість приєднання ОТГ до сусідньої ОТГ

 Не змінювати правила гри у ході реформи



8. Чи відчуваєте ви у процесі приєднання

протидію і з боку кого?
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(8) Інших осіб

(7) Народних депутатів

(6) Облрад

(5) ОДА

(4) Землевласників

(3) Райрад

(2) РДА

(1) Місцевих політиків



9. Які інші проблеми виникають на практиці

у процесі приєднання? 
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Варіанти відповідей:

 Протидія: 

сільських голів та рад (14), РДА (3) та райрад (3), 

районної влади в цілому (5), орендарів землі (4)

 Відсутність у громад, що хочуть об’єднатися, 

спільних меж 

 Передача майна ОТГ

 Перереєстрація установ та організацій поза межі ОТГ

 Недостатня взаємодія з громадою. Необізнаність 

населення і, як наслідок: недовіра людей до змін
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Проблем немає

Проблеми ще не виявлені

Не відповіли

Назвали проблеми



10. Інші міркування та коментарі

в рамках теми опитування
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Свої міркування висловили 15 ОТГ

 Слід завершувати добровільний етап об’єднання – 8 

 Потрібно реформувати РДА, ліквідувати районі ради

 Слід скасувати всі пільги для громад, які не створили ОТГ 

 Не треба сільські ради "заганяти" в єдину міську громаду

 Бачення громади часто не враховується місцевою радою. 

Навіщо тоді громадські обговорення?

 ОДА часто затягують з висновками, незважаючи на рішення

місцевих рад. Де тут добровільність?

 Державні інституції почасти лишень декларують підтримку

реформ, але насправді не є зацікавленими
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Завершення 
добровільного 
об’єднання 

Інше 



Деякі узагальнення та висновки
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 Вже утворені об’єднані громади чітко розуміють, що настав час 

завершувати добровільний етап об’єднання і формувати новий

адміністративно-територіальний устрій держави

Відтак, ухвалення закону про засади АТУ – на порядку денному

 У якості головних перешкод на шляху реформи, ОТГ вказують місцевих

політиків, землевласників, райради та РДА

Відтак, потреба реформування субрегіонального рівня АТУ є нагальною

 Не всі державні інституції, як декларують підтримку реформ, є насправді

зацікавленими у реформуванні місцевого самоврядування

Відтак, варто підвищувати відповідальність чиновників за темпи та

результати впровадження реформ у сферах, що в їхній компетенції



Аналітична група Асоціації 
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