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Верховна Рада України 

 

Міністерство розвитку громад та територій України відповідно до абзацу 

четвертого пункту 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України від 17.11.2020 № 1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» (далі – Закон) 

та на виконання пункту 3 доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля 

від 08.12.2020 № 49518/1/1-20 інформує про стан виконання Закону. 
 

Щодо реорганізації органів місцевого самоврядування 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15.07.2020  

№ 795-IX «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» та Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

виборчого законодавства» від 16.07.2020 № 805-IX 25 жовтня 2020 року 

відбулися перші місцеві вибори до органів місцевого самоврядування, 

сформованих на новій територіальній основі: 

- депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, 

міських голів у 1420 новоутворених територіальних громадах; 

- депутатів районних рад у 119 нових укрупнених районах.  

Також, у 18 територіальних громадах, які розташовуються впритул до 

лінії зіткнення та в яких вибори не проводились через неможливість 

забезпечити безпеку та відповідність стандартам ОБСЄ, Указами Президента 

України від 19.02.2021 №№ 61 та 62 утворено військово-цивільні адміністрації. 

Таким чином, в Україні сформовано органи управління територіальних 

громад, адміністративні центри та території яких визначені та затверджені 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України №№ 707-730 від 12.06.2020 року. 

Цим завершено реформування базового і субрегіонального рівнів 

адміністративно-територіального устрою. 
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Щодо передачі майна 

Мінрегіоном здійснюється моніторинг передачі у комунальну власність 

територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних громад 

районів. За ініціативи Мінрегіону було проведено низку нарад із зазначеного 

питання за участі представників профільних міністерств (МОЗ, МОН, МКІП), 

облдержадміністрацій та всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування.  

Відповідальні структурні підрозділи облдержадміністрацій надають 

відповідні консультації органам місцевого самоврядування та забезпечують 

координацію процесу здійснення передачі установ/закладів/об’єктів та згідно з 

дорученням Прем’єр-міністра інформують Мінрегіон за встановленою формою 

для проведення загального моніторингу та інформування Кабінету Міністрів 

України. 

Станом на 01.11.2021 за інформацією, наданою облдержадміністраціями, 

загалом щодо 99,9 % об’єктів прийнято рішення відповідними місцевими 

радами. Кількість переданих об’єктів складає близько 24 тисяч.  

Мінрегіон продовжує здійснювати щомісячний моніторинг до повного 

завершення цього процесу і відслідковує не лише прийняття рішень органами 

місцевого самоврядування, а й внесення змін до реєстрів ЄДР та державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 
 

Щодо реорганізації районних державних адміністрацій 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1321 

затверджено Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації 

районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, 

прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються. 

З урахуванням зазначеного Порядку, Кабінетом Міністрів України 

прийнято розпорядження від 16.12.2020 № 1635-р «Про реорганізацію та 

утворення районних державних адміністрацій». 

В результаті реорганізації/утворення районних державних адміністрацій 

кількість районних державних адміністрацій на підконтрольній Уряду України 

території країни зменшилася з 465 до 119.  

Мінрегіоном забезпечено проведення моніторингу вивільнення 

працівників райдержадміністрацій, що припиняються. Станом на 01.11.2021 

процедуру вивільнення завершено, триває процес затвердження передавальних 

актів майна, майнових прав та обов’язків реорганізованих 

райдержадміністрацій. 
 

 

 

Міністр розвитку громад  

та територій України 

 

Олексій ЧЕРНИШОВ 
 

Шаршов Сергій, 

Качмарський Євгеній, тел. 590 47 89 
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