
Щодо формування громад в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області



Пріоритетні центри формування спроможних громад областей

Підпунктом першим пункту шостого Методики формування спроможних територіальних громад, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 08.04.2015 № 214 визначено:
«6. Формування спроможних територіальних громад здійснюється у такій послідовності:
1) визначення потенційними адміністративними центрами міст обласного значення та населених
пунктів, що мають статус районних центрів, та зон їх доступності.

https://decentralization.gov.ua/pics/upload/599-
a92028df5a70f0e1bfda48ff97ce479b.pdf

Відповідно до положень зазначеної Методики, Мінрегіоном сформовано рекомендаційний перелік 
перспективних адміністративних центрів спроможних територіальних громад який узгоджено із
обласними державними адміністраціями та розміщено на сайті Децентралізації за посиланням:

https://decentralization.gov.ua/pics/upload/599-a92028df5a70f0e1bfda48ff97ce479b.pdf


Щодо формування громад на базі міст обласного значення
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57 – визначено адміністративними центрами громад 
та передбачено територіальні громади сіл, селищ для 
приєднання у перспективних планах;

56 – не включено до перспективних планів, але 
межують з територіальними громадами сіл та селищ 
із можливістю приєднання у випадку внесення 
відповідних змін;

25 – повністю оточено проектними об'єднаними 
територіальними громадами у перспективних планах;

10 – повністю оточені створеними ОТГ з 
адміністративними центрами в інших населених 
пунктах;

3 – набули статусу міста обласного значення після 
утворення об'єднаної громади на їх основі. 

151 – всього міст 
обласного значення



Щодо формування громад на базі міст районного значення

242 – всього міст 
районного значення;

177 (з 242) – центри районів;

202 (з 242) – включено до перспективних планів

формування територій громад та визначено центрами 
майбутніх спроможних громад;

109 (з 242) –центри утворених об'єднаних  

територіальних громад;
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Формування спроможних громад на базі міст на прикладі перспективного 

плану формування територій громад Чернігівської області

Загалом у Чернігівській області:
Районів –
Міст обласного значення – 4

Ніжин (можливе приєднання)
Новгород-Сіверський (можливе приєднання)
Прилуки (можливе приєднання)
Чернігів (приєднання неможливе)

Міст районного значення – 12
Батурин (створено ОТГ)
Бахмач (створено ОТГ)
Бобровиця (створено ОТГ)
Борзна (створено ОТГ)
Городня (створено ОТГ)
Ічня (створено ОТГ)
Корюківка (створено ОТГ)
Мена (створено ОТГ)
Носівка (створено ОТГ)
Остер (створено ОТГ)
Семенівка (створено ОТГ)
Сновськ (створено ОТГ)


