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Про проект Закону України про внесення змін до Закону України  

«Про добровільне об'єднання територіальних громад»  

(щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів 

формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей) 
 

(реєстр. № 2189 від 30.09.2019) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Д.Разумкова Комітет з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження 

перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, областей (реєстр. № 2189 від 30.09.2019), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

За визначенням суб’єкта законодавчої ініціативи зазначений законопроект 

внесений з метою активізації та упорядкування процесу формування 

спроможних територіальних громад. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» та встановити, що об’єднання 

територіальних громад здійснюється відповідно до перспективних планів 

формування територій громад Автономної Республіки Крим, області. При цьому, 

законопроектом визначається, що перспективні плани формування територій 

громад Автономної Республіки Крим, областей затверджуються Кабінетом 

Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

відповідної обласної державної адміністрації. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку відзначає, що положення законопроекту, якими пропонується 

усунути представницькі органи місцевого самоврядування з процедури 



затвердження перспективних планів територій громад та передбачити, що 

об’єднання територіальних громад здійснюється виключно в межах 

перспективних планів формування територій громад, суперечать ідеології 

добровільного об’єднання територіальних громад. Головне управління вважає, 

що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» в цілому підтримує запропоноване спрощення процедури 

затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної 

Республіки Крим, областей. Водночас Асоціація вважає, що для забезпечення 

виконання положень Європейської хартії місцевого самоврядування необхідно 

передбачити механізм залучення органів місцевого самоврядування до 

консультацій щодо розробки перспективних планів формування територій 

громад Автономної Республіки Крим, областей та змін до них. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою, взявши до уваги висновки Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України, Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», 

з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету, запрошених 

на засідання осіб та обговоривши питання,  Комітет у х в а л и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про добровільне 

об'єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження 

перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, областей (реєстр. № 2189), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

 

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 


