
Основні завдання закону

• Означення адміністративно-територіальні одиниці

• Перелік адміністративно-територіальних одиниць

• Інші територіальні утворення

• Підстави для змін в АТУ

• Визначення меж

• Правові наслідки змін



Поняття адміністративно-територіальної одиниці

Рішення КСУ № 11-рп/2001 від 13.07.2001

«Адміністративно-територіальна одиниця - це компактна  частина 
єдиної території України, що є просторовою основою для 
організації і  діяльності  органів  державної  влади  та   органів   
місцевого самоврядування.»

Висновок – міста, села, селища самі по-собі не є адміністративно-
територіальними одиницями.

Вони є складовими системи АТУ, на базі яких формуються 
адміністративно-територіальні одиниці в порядку, визначеному 
законом

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01#n54


Види адміністративно-територіальної одиниці

- області, АРК

- Райони

- АТО з особливим статусом

- Громади.

Громади формуються на основі територіальних одиниць, якими є 
міста, села, селища 

Ознаки АТО: Територія, люди, влада, межі, які співпадають з 
межами інших АТО цього ж рівня



Поняття територіальної одиниці

Територіальними одиницями є поселення, як потребують створення 
соціальної інфраструктури.

Види – міста, села, селища.

Не є територіальними одиницями тимчасові поселення (дачі, 
військові бази) чи поселення, які не отримали статусу села (хутори)



Підстави для змін в АТУ

Безумовні – конфігурація.

Для громади – мешканці громади об’єктивно мають отримувати 
соціальні послуги в своїй громаді

Умовні – низька спроможність, міркування державної безпеки.

Інфраструктурна, інституційна, ресурсна.

Формат – зміни вносяться в установчі акти



Суб’єкти змін

Щодо меж громад – Кабінет Міністрів України

Щодо меж районів – ВРУ за поданням уряду

Утворення, ліквідація АТУ – ВРУ за поданням уряду

Ініціювання – ОМС, МДА чи КМУ

Громадські консультації

Періодичність – раз на каденцію, крім випадків, коли такі зміни 
зумовлюються міркуваннями державної безпеки.



Межі

Первинним є акт КМУ щодо затвердження межі у вигляді мапи 
встановленим мірилом

Вторинний акт – опис межі в рамках затвердженої мапи у форматі, 
визначеному урядом. Перелік поворотних точок. Здійснюється за 
потреби.

Ділянки опису погоджується зацікавленими громадами. 
Координація - РДА



Перехідні норми внаслідок змін в АТУ

- Майнові питання

- Правонаступництво прав та обов’язків

- Бюджетні норми

- Кадрові питання

- Послідовність введення в дію акту про зміни в АТУ


