
НОВА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

УСТРОЮ БАЗОВОГО РІВНЯ 

1469  
територіальних громад 
      

СТАЛО 

11250 
територіальних громад 
         

БУЛО 

12 червня прийнято 24 розпорядження КМУ 

щодо визначення адміністративних центрів 

та затвердження  територій громад  

Основа для проведення місцевих виборів у  

територіальних громадах у 2020 році  



НОВА СИСТЕМА  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

УСТРОЮ СУБРЕГІОНАЛЬНОГО (РАЙОННОГО) РІВНЯ   

БУЛО СТАЛО 

136 районів 490 районів  
від 6 тис. до 180 тис жителів  

від 150 тис. жителів. Стандарт ЄС NUTS 3  

з них 36 районів менше 150 тис. жителів  

  

17 липня прийнято постанову ВРУ  

№ 807-ІХ «Про утворення та 

ліквідацію районів» 



Рішеннями Уряду і Парламенту утворено 1469 територіальних громад і 136 районів, у яких 25 жовтня 

відбудуться місцеві вибори. У зв’язку з цим необхідно створити правові передумови для реорганізації 

органів місцевого самоврядування в новоутворених громадах і райдержадміністрацій в нових районах. 

№ 3651 які питання внормовує законопроект* 

врегулювання порядку 

правонаступництва органів 

місцевого самоврядування в 

новоутворених громадах та 

районах 

розмежування майна 

територіальних громад та майна, 

яке знаходиться в управлінні 

районних рад (спільна власність 

тергромад району) 

закріплення принципу повсюдності – 

поширення повноважень 

територіальних громад та їх органів на 

всю територію, а не лише на територію 

населених пунктів 

ФОРМУВАННЯ НОВИХ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Визначення Кабінету Міністрів України як суб’єкта прийняття рішень щодо: 

утворення (ліквідації) 

реорганізації районних 

державних адміністрацій 

здійснення заходів, пов’язаних з 

утворенням (ліквідацією), 

реорганізацією райдержадміністрацій 

* Проект Закону №3651 від 15.06.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування 

окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку з 

утворенням (ліквідацією) районів»   



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РЕФОРМИ 
Узгоджено з Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України   

травень-
червень 2020 

липень 
2020  

Прийняття урядових 
актів щодо 
адміністративно-
територіального 
устрою базового рівня 
(громад) 

Набрання чинності 
Законом щодо 
визначення 
територій 
територіальних 
громад та їх 
адміністративних 
центрів (№2653) 

Прийняття  
Постанови ВРУ 
щодо утворення та 
ліквідації  районів 

Прийняття нової 
редакції Законів:  
«Про місцеве 
самоврядування»  

«Про місцеві державні 
адміністрації»  

Прийняття Закону 
про порядок 
вирішення питань  
адміністративно-
територіального 
устрою  

25 жовтня  
2020  

Прийняття змін до 
(№3614)Бюджетного 
та Податкового 
кодексів України 
щодо міжбюджетних  
відноси, податків 
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О

Р
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Прийняття КМУ 
підзаконних НПА, 
спрямованих на 
виконання 3651 та 
інших законів 

Утворення РДА !!! 

Затвердження 
оновлених 
перспективних 
планів громад 

травень 
2020 

грудень 
2020  

листопад 
2020  

Прийняття Закону щодо 
впорядкування питань 
організації та діяльності 
органів місцевого 
самоврядування та РДА 

(№ 3651) !!! 

вересень 
2020  

Постанова 
ВРУ про 
призначення 
виборів  



1. «Про місцеве самоврядування в Україні»  

2. «Про місцеві державні адміністрації» 

а також: 

3. «Про  порядок вирішення питань  
адміністративно-територіального устрою»  

Прийняття Законів: (в новій редакції)  

завдання на жовтень-грудень 2020 


