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 Вступ
В Україні триває процес реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади. Про це говорять на телебаченні, пишуть 
в газетах, дискутують під час публічних заходів. Але не завжди і публікації, 
і дискусії мають конструктивний характер. Більше того - відомі випадки, 
коли так званні «експерти» починають розповідати про реформу, абсо-
лютно не розуміючись на предметі розмови. Це призводить до дискреди-
тації ідеї реформи та нівелює працю багатьох людей, які доклали значних 
зусиль, щоб цей процес все ж розпочався.

У цій публікації ми спробуємо пояснити основні засади здійснення 
реформи, її необхідність, наслідки для територіальних громад, а також 
вигоди, які матимуть мешканці громад від цієї реформи. Зазначимо, що 
матеріали, які використовувались для підготовки публікації, актуальні ста-
ном на 20 квітня 2016 року, адже процес реформування триває, вносяться 
зміни до законів та інших нормативних документів.

Але спочатку, щоб краще розумітися на предметі розмови, трішки ста-
тистики та історії…

Система місцевого самоврядування сьогодні не задовольняє потреб 
суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування у біль-
шості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку спри-
ятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку 
людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами 
місцевого самоврядування та утвореними ними установами й організаці-
ями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших по-
слуг на відповідних територіях.

З 1991 року кількість сільського населення зменшилась на 2,5 млн. 
осіб, а кількість сільських населених пунктів - на 348. Проте кількість сіль-
ських рад збільшилася на 1067.
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В Україні утворено близько 12 тис. територіальних громад, у більш як 
6 тис. громад чисельність жителів становить менше 3 тис. осіб, з них у 
4809 громадах - менше 1 тис. осіб, а у 1129 громадах - менше 500 осіб. У 
більшості з них не утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, 
відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Органи міс-
цевого самоврядування таких громад практично не можуть здійснювати 
надані їм законом повноваження.

Дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування становить понад 
70%, 483 територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів 
державного бюджету. Здійснення постійної фінансової підтримки через 
районні бюджети малочисельних територіальних громад з використанням 
системи дотацій вирівнювання є обтяжливим для державного бюджету та 
стримує розвиток малих міст і великих селищ.

Удосконалення потребує також система територіальної організації вла-
ди з метою підвищення ефективності управління суспільним розвитком на 
відповідній території.

Всі ці проблеми виникли не одразу, а стали наслідком ще радянського 
принципу  формування і функціонування місцевого самоврядування та те-
риторіального устрою, який не спрацював в умовах новітньої України. І це 
розуміли керівники держави ще на початку незалежності: одразу після за-
твердження Конституції України відбулися перші спроби реформувати міс-
цеве самоврядування та змінити територіальний устрій України. Вже в 1997 
році було утворено Державну комісію з проведення в Україні адміністратив-
ної реформи (Указ Президента України від 07.07.1997 №620), а в 1998 році 
затверджено Концепцію адміністративної реформи в Україні та заходи щодо 
її впровадження (Указ Президента України від 22.07.1998 №810).

Але реформа тоді не відбулася – можливо, через брак політичної волі, 
чи, можливо, через якісь інші фактори. 

Попри це, така спроба не була останньою. В період з 1997 по 2012 рік 
неодноразово розроблялися та затверджувалися Концепції реформуван-
ня, плани їх реалізації, розроблялися проекти законів щодо внесення змін 
до Конституції, до Закону про місцеве самоврядування, але процес рефор-
ми до логічного завершення так і не було доведено.

У квітні 2013 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №333-2014-р 
було затверджено Концепцію реформування місцевого самоврядування та 
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територіальної організації влади в Україні (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/333-2014-%D1%80). Також було затверджено Розпорядження КМУ 
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформуван-
ня місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Украї-
ні» №591-2014-р з останніми змінами від 08.04.2015 р. (http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80/paran7#n7 ), яке, власне, і визначило 
конкретні заходи та етапи реалізації Концепції.

Не будемо переказувати весь зміст Концепції – охочі можуть ознайо-
митися з нею за посиланням вище. Сконцентруємо увагу читачів лише на 
етапах її реалізації та очікуваних результатів від її впровадження. 

Отже, реалізація Концепції мала здійснюватись у два етапи. На першо-
му – підготовчому - етапі (2014 рік) передбачалося:

♦ у першочерговому порядку внести до Конституції України зміни щодо 
утворення виконавчих органів обласних і районних рад та розподілу по-
вноважень між ними;

♦ розробити проекти та ухвалити акти законодавства щодо запрова-
дження механізму прямого народовладдя, удосконалення правового ре-
гулювання процедур проведення загальних зборів громадян за місцем їх 
проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів само-
організації населення, створити сприятливі правові умови для широкого 
залучення населення до ухвалення управлінських рішень органами місце-
вого самоврядування;

♦ створити законодавчу основу для реалізації права територіальних 
громад на добровільне об’єднання, передбачивши при цьому державну 
підтримку об’єднаним громадам протягом п’яти років після їх утворення 
для поліпшення інфраструктури, надання послуг та транспортної доступ-
ності;

♦ створити законодавчу основу для реалізації права територіальних 
громад на співробітництво на засадах ресурсно-організаційної кооперації 
та отримання державної підтримки для реалізації проектів такого співро-
бітництва;

♦ законодавчо врегулювати нову систему адміністративно-територі-
ального устрою;

♦ здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць 
у регіонах та розробити проекти нормативних актів, необхідних для за-
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вершення формування нової системи адміністративно-територіального 
устрою;

♦ визначити Мінрегіон головним центральним органом виконавчої 
влади з реформування місцевого самоврядування та територіальної ор-
ганізації влади і розробити на рівні Кабінету Міністрів України механізм 
координації втілення зазначеного реформування;

♦ провести широку інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань ре-
формування місцевого самоврядування та територіальної організації вла-
ди;

♦ завершити формування законодавчої бази з питань діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій те-
риторіальній основі з визначенням їх повноважень та ресурсного забез-
печення відповідно до вимог цієї Концепції.

Одразу варто зазначити, що не все вдалося виконати в 2014 році, тому 
й наступний етап виявився трішки зміщеним в часі. 

Власне, на другому етапі реалізації Концепції (2015-2017 роки) перед-
бачалося:

♦ уніфікувати і стандартизувати публічні послуги, що надаються насе-
ленню органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади 
з урахуванням принципів максимальної доступності послуг для спожива-
чів та визначити на законодавчому рівні умови для їх належного фінансу-
вання;

♦ провести інституційну реорганізацію органів місцевого самовряду-
вання та місцевих органів виконавчої влади на новій територіальній осно-
ві;

♦ провести місцеві вибори з урахуванням реформованої системи орга-
нів місцевого самоврядування;

♦ удосконалити систему планування території громад, вирішити питан-
ня забезпечення новостворених громад схемами планування території та 
генеральними планами.

Ось такі плани щодо реформи місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади в Україні ми маємо. Не все ще вдалося виконати, 
але вже внесено зміни до Податкового та Бюджетного кодексів, затвер-
джено Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад» та Методику формування спроможних громад, розроблено проект 
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змін до Конституції України щодо децентралізації, які обіцяють затвердити 
в червні-липні 2015 року, в багатьох областях затверджено Перспективні 
плани формування громад, зокрема й у Вінницькій області. Тобто процес 
триває.

Пропонуємо наразі ознайомитися з очікуваними результатами, які пе-
редбачається отримати після впровадження реформи місцевого самовря-
дування. Ось що про це каже Концепція.

На думку її розробників, реалізація Концепції сприятиме
♦ посиленню правової, організаційної та матеріальної спроможності 

територіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадженню 
їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії 
місцевого самоврядування (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036);

♦ доступності публічних послуг, підвищенню їх якості;
♦ впровадженню механізму здійснення місцевими держадміністрація-

ми та населенням контролю за наданням органами місцевого самовряду-
вання, територіальними органами центральних органів виконавчої влади 
публічних послуг;

♦ запровадженню стандартів (нормативів) якості публічних послуг, що 
надаються населенню органами місцевого самоврядування базового та 
регіонального рівня, критеріїв оцінювання якості;

♦ створенню сприятливих правових умов для максимально широкого 
залучення населення до ухвалення управлінських рішень, а також розви-
тку форм прямого народовладдя;

♦ формуванню ефективної територіальної системи органів місцевого 
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади для забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-
територіальних одиниць;

♦ утворенню об’єднаних територіальних громад, спроможних само-
стійно або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення;

♦ соціально-економічному розвиткові територіальних громад і регіо-
нів;

♦ стимулюванню економічного розвитку територій у результаті удоско-
налення механізмів впливу органів місцевого самоврядування на визна-
чення пріоритетів місцевого економічного розвитку;
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♦ визначенню чітких меж кожної адміністративно-територіальної оди-
ниці, забезпеченню повсюдності юрисдикції органів місцевого самовряду-
вання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та 
недопущенню наявності в межах території громади інших адміністративно-
територіальних одиниць такого ж рівня;

♦ утворенню виконавчих органів обласних та районних рад;
♦ зміні статусу місцевих держадміністрацій з органів загальної компе-

тенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади з функ-
цією координації діяльності територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади на відповідній території;

♦ забезпеченню розподілу повноважень між органами місцевого само-
врядування базового та регіонального рівня, місцевими держадміністраці-
ями та територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

Таким чином, саме Концепція реформування місцевого самоврядування 
та територіальної влади в Україні стала рамковим документом, який визна-
чив майбутній розвиток системи влади та адміністративно-територіального 
устрою України.

Одним з етапів реформування системи місцевого самоврядування в 
Україні мав стати процес укрупнення територіальних громад. Україна ви-
рішила піти по шляху добровільного об’єднання територіальних громад, 
водночас створивши умови чітких стимулів та заохочень для громад, які 
пройдуть цей процес об’єднання. Саме об’єднання громад сьогодні є од-
нією з найбільш обговорюваних тем та напрямків реформ, а його успішна 
реалізація має стати підґрунтям для створення справді спроможних тери-
торіальних громад.

Аби детально презентувати особливості впровадження процесу добро-
вільного об’єднання територіальних громад в Україні, маємо окреслити 
нормативно-правову базу, яка є його основою.

Отже, окрім Концепції реформування місцевого самоврядування в 
Україні та Плану її реалізації, які фактично є лише рамковими докумен-
тами і визначають стратегічні напрямки впровадження реформ, варто ви-
вчити офіційні документи, які чітко регламентують форми реалізації цих 
реформ.
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Це, зокрема,
♦ Закон про добровільне об’єднання територіальних громад №157-19 

від 05.02.2015 р. , оприлюднений 04.03.2015 р. зі змінами, внесеними 
згідно з Законами № 676-VIII від 04.09.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.371 
№ 835-VIII від 26.11.2015, № 925-VIII від 25.12.2015, (http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/157-19 );

♦ Бюджетний Кодекс України, зі змінами, ухваленими Верховною Радою 
№ 937-VIII від 26.01.2016  (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17);

♦ Методика формування спроможних територіальних громад, Поста-
нова Кабінету Міністрів №214 від 08.04.2015 р. (опублікована 27.04.2015 
р.) зі змінами внесеними згідно з Постановою КМ №695 від 02.09.2015 
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248117469&cat_
id=246711250 ).

Саме ці документи визначають основні етапи, умови та сам процес до-
бровільного об’єднання територіальних громад, також функції та обов’язки, 
яких набудуть об’єднані територіальні громади (ОТГ), і фінанси, які будуть 
надані для їх реалізації після завершення процедури об’єднання.

Необхідно зазначити, що логічним мав би бути алгоритм, за яким спо-
чатку була б затверджена Методика формування спроможних територі-
альних громад, потім на її основі облдержадміністраціями розроблені 
Перспективні плани формування спроможних територіальних громад, ці 
плани в подальшому схвалені відповідними обласними радами, потім за-
тверджені Кабінетом Міністрів, а тільки після цього розпочався б процес 
об’єднання територіальних громад. Та оскільки сам Закон з’явився набага-
то раніше, ніж було затверджено Методику, це призвело до певних супер-
ечностей, адже окремі громади розпочали процес об’єднання самостійно 
та у самостійно визначеному форматі.

У той же час, головними чинниками, заради яких будуть об’єднуватись 
територіальні громади, є отримання економічної та податкової самостій-
ності, набуття самостійних функцій, які фактично нададуть об’єднаним 
територіальним громадам статусу, наближеного до нинішнього статусу 
міст обласного значення. Найголовніше – джерела надходжень бюджетів 
ОТГ було прописано ще на початку 2015 року в Бюджетному кодексі, який 
також визначив і функції ОТГ, оскільки було прописано видатки, які здій-
снюються з бюджету ОТГ.



Для узагальнення всіх цих документів та відслідковування зв’язку між 
ними матеріал умовно розділено на кілька розділів: структура управління 
ОТГ, надходження та видатки ОТГ, процедура створення ОТГ та методика 
формування спроможних громад, яка є основою розробки перспективних 
планів об’єднання громад.

Ці розділи дозволять сформувати узгоджену позицію підготовки та ре-
алізації процесу добровільного об’єднання територіальних громад, також 
нададуть певні рекомендації з підвищення ефективності цього процесу.

Нормативна база, яка лягла в основу даного матеріалу, окреслена ста-
ном на 20 квітня 2016 року, але процес внесення змін та доповнень до 
законів та інших офіційних документів триває, особливо зважаючи на 
перший практичний досвід роботи об’єднаних територіальних громад, які 
були сформовані під час місцевих виборів у жовтні 2015 року.
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1. Структура управління об’єднаною 
територіальною громадою

Питання необхідності об’єднання територіальних громад неодноразово 
порушувалось протягом історії незалежної України. Чинний територіаль-
ний устрій на базовому рівні (села, слища і міста), який історично склався 
в Україні і відрізняється значною кількістю невеликих населених пунктів 
у сільській місцевості, не відповідає європейським нормам та практикам. 
Особливо актуально це для Вінниччини, яка має найбільшу в Україні кіль-
кість територіальних громад – 705 (до створення перших ОТГ в області 
нараховувалось 707 громад). Значна частина цих громад є малочисель-
ними, а переважна більшість громад області – дотаційними. Європейська 
практика свідчить, що типова самодостатня територіальна громада – це 
приблизно 10 000 мешканців. 

На перших етапах обговорення питання про необхідність об’єднання 
територіальних громад одним з аргументів наводилась інформація про 
структуру бюджету громад залежно від кількості населення (див. рис.1, 
стор.49). 

З цієї інформації видно, що для невеликих територіальних громад пере-
важну частину видатків бюджету складають саме видатки на управління, 
тобто фактично на зарплатню працівників сільської ради. Жодних видат-
ків на освіту або ЖКГ в малих громадах або немає, або вони дуже незначні. 
Лише починаючи з 5 тис. населення структура видатків стає більш опти-
мальною та забезпечує задоволення потреб мешканців.

Таким чином, однією з причин наводилась необхідність оптимізації (ско-
рочення) управлінського складу ОМС за рахунок зменшення кількості рад.

Під час обговорень та розробки концепції цей пріоритет змінився, і го-
ловним стало здійснення об’єднання територіальних громад з метою ство-
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рення спроможних громад та наближення послуг до мешканців. Наочно 
цей пріоритет демонструє слайд (див. рис.2, стор.49). 

Отже, у верхній частині показано чинну систему управління: є район, на 
території якого розташовано кілька територіальних громад; адміністратив-
ні послуги надаються виключно в районному центрі – адже там є відділи 
пенсійного, соціального забезпечення, системи освіти та охорони здоров’я 
тощо. Тому мешканці навіть найвіддаленішої громади змушені для отри-
мання адмінпослуг їхати до районного центру.

Нижня частина ілюструє ситуацію після завершення процедури до-
бровільного об’єднання територіальних громад: на території району 
сформовано 3 громади, кожна з яких набуває функцій та повноважень, 
прирівняних до міст обласного значення, всі адміністративні послуги на-
даватимуться безпосередньо в центрі цієї ОТГ. Таким чином, мешканці 
громади отримають можливість вирішити свої питання безпосередньо в 
своїй територіальній громаді, що означатиме наближення послуг до меш-
канців. Зважаючи на це, можна передбачати, що кардинального зменшен-
ня управлінців не відбудеться, адже після завершення формування ОТГ 
необхідно буде сформувати і нові виконавчі структури для надання адмін-
послуг в цих ОТГ. 

Детальніше структуру формування доходів та перелік видатків ОТГ, що 
передбачені Бюджетним Кодексом України, розглянемо в розділі 3.

Якою ж є система управління ОТГ? Зрозуміло, що на рівні всієї терито-
ріальної громади управління здійснюється радою ОТГ та керівником цієї 
ОТГ – відповідно сільським/селищним/міським головою. Зважаючи на ве-
ликий обсяг функцій та повноважень, які покладатимуться на новоство-
рені ОТГ, будуть формуватися і виконкоми відповідних рад, які опікувати-
муться реалізацією цих функцій.

Слід зауважити, що після ухвалення нової редакції Закону про місце-
ві вибори (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/595-19) відбулось значне 
зменшення передбачуваної кількості депутатів місцевих рад, зокрема, 
згідно ст. 16, п. 3, загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради ста-
новить при чисельності виборців:

1) до 1 тисячі виборців - 12 депутатів;
2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 14 депутатів;
3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців - 22 депутати;
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4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців - 26 депутатів;
5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців - 34 депутати;
6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців - 36 депутатів;
7) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 42 депутати;
8) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців - 54 депутати;
9) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 64 депутати;
10) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 84 депутати;
11) понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.
Зауважмо, що в чинній виборчій системі поняття мажоритарних вибор-

чих округів зникло, тому неможливо однозначно говорити про представ-
лення депутата місцевої ради від кожної громади у складі ради ОТГ. 

Виникає питання щодо управління на рівні населених пунктів, які уві-
йдуть до складу ОТГ. Для врегулювання цього питання Прикінцевими по-
ложеннями Закону про добровільне об’єднання територіальних громад 
(які також внесено і як зміни до Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні») передбачено, що на рівні населених пунктів вводиться 
посада старости.

Стаття 14-1. Староста
1. У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної 

територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», за винятком її адміні-
стративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої 
ради.

2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
3. Староста:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах 
сільської, селищної, міської ради;

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що пода-
ються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади 
в частині фінансування програм, що реалізуються на території від-
повідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської ради з питань діяльності на території відповідного села, 
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селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, під-
приємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх 
посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.
4. Положення про старосту затверджується сільською, селищною, місь-

кою радою відповідної об’єднаної територіальної громади.
У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його 

звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.
5. Староста обирається в порядку, визначеному законом.
6. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територі-

альної громади за посадою»;
4) частину четверту статті 51 викласти в такій редакції:

«4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради 
входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старо-
сти)».

3. У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самовря-
дування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до 
обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала по-
вноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної гро-
мади до об’єднання.

Отже, на рівні населеного пункту обирається староста, який представ-
ляє інтереси мешканців територіальної громади, зокрема на етапі форму-
вання та виконання бюджету, виконання програм тощо.

Обирають старосту мешканці територіальної громади в порядку, встанов-
леному Законом, і староста є посадовою особою місцевого самоврядування, 
яка автоматично входить до виконавчого комітету відповідної ОТГ. Відповід-
но до ч. 6 ст. 2 Закону України «Про місцеві вибори» (http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/595-19), «Вибори старости проводяться за мажоритарною сис-
темою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до 
якого входить територія відповідного населеного пункту (села або селища) у 
складі об’єднаної сільської, селищної, міської  територіальної громади».

Таким чином, обрання старости передбачатиме створення в межах 
окремого населеного пункту, що входить до складу ОТГ, одномандатного 
виборчого округу з виборів старости і проведення повної виборчої проце-
дури – висування та реєстрація кандидатів, виборча кампанія, формування 
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виборчої комісії, облаштування дільниці, друк бюлетенів, проведення ви-
борів та інше. Терміни призначення виборів передбачено ч. 4. ст. 15 Зако-
ну України «Про місцеві вибори»: Перші місцеві вибори призначаються не 
пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається 
за 50 днів до дня перших місцевих виборів.

Терміни призначення виборів старост визначено ч. 7. ст. 15 Закону 
України «Про місцеві вибори»: Офіційне оголошення шляхом прийняття 
рішення про початок виборчого процесу перших місцевих виборів старо-
сти здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією протя-
гом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення перших виборів 
старости (з дня прийняття рішення радою ОТГ).

Варто відзначити, що провести перші вибори старост одночасно з пер-
шими виборами рад та голів ОТГ неможливо, адже самих рад ОТГ ще не 
існує, отже не визначено, в яких саме населених пунктах мають обирати 
старост, та не затверджено положення про старосту (відповідно до ч. 1 та 
ч. 4 ст. 141 Закону України про місцеве самоврядування в Україні http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80?test=XX7MfyrCSg
kyFadIZiL.YmOxHI4Scs80msh8Ie6 ). Тому перше обрання старост в населе-
них пунктах повинно відбутись після формування ради ОТГ та ухвалення 
нею положення про старосту та рішення, в яких саме населених пунктах 
проводити такі вибори.

Цікавим нюансом є те, що, незважаючи на офіційний статус старости, 
саме рада ОТГ визначає, в яких саме населених пунктах має бути старо-
ста, а в яких – ні. Існує загроза, що з огляду на суттєві фінансові витрати, 
пов’язані з забезпеченням обрання старост та подальшим їх функціону-
ванням (зарплатня посадової особи місцевого самоврядування), ради ОТГ 
намагатимуться визначити мінімальну кількість старост, яких треба буде 
обирати. Зрозуміло, що це обмежуватиме доступ до послуг мешканцям 
цих громад. На жаль, закон не передбачає жодних кількісних критері-
їв, за досягнення яких наявність старости в населеному пункті має бути 
обов’язковою, хоча введення цього критерію було б доцільним. В той же 
час, закон і не обмежує кількість населених пунктів, в яких може викону-
вати свої функції староста. Таким чином, в населеному пункті може зовсім 
не бути старости, староста може бути один на один населений пункт, але 
може бути і один староста на кілька населених пунктів – наприклад, якщо є 
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великий населений пункт а поруч маленький, то староста може виконувати 
свої функції одразу в цих двох населених пунктах і обиратись мешканцями 
цих двох населених пунктів (так як сьогодні сільський голова обирається 
мешканцями всіх населених пунктів громади).

Важливо, що хоча Закон передбачає перелік основних функцій ста-
рости, Положення про старосту, яке міститиме детальний перелік його 
функцій та обов’язків і порядок звітності, розробляється і затверджується 
радою ОТГ. Це може призвести до суттєвої різниці в обсягах функцій та 
обов’язків старости в різних територіальних громадах. Логічним було б, 
зважаючи на статус старости як посадової особи місцевого самоврядуван-
ня, затвердити типове положення про старосту, яке містило б мінімальний 
перелік необхідних функцій та обов’язків, надавши радам ОТГ право роз-
ширювати цей перелік в разі необхідності.

За своєю суттю староста є представником інтересів мешканців населе-
ного пункту в ОТГ. Логічно, що саме староста має вирішити проблему, про 
яку постійно говорять противники об’єднання – що зараз довідку можна 
отримати в сільській раді, а після створення ОТГ треба буде їхати в її адмі-
ністративний центр. Староста може збирати відповідні запити у мешканців 
свого населеного пункту та передавати до адміністративного центру для 
отримання відповідних офіційних документів. Зрозуміло, що для забез-
печення нормального функціонування цього механізму необхідно внести 
зміни до низки документів, зокрема в сфері регуляторної політики, які б 
дозволили прийом заявок від старост, а не особисто від громадян, які їх 
подають.

Позитивним є і п.4) визначених Законом функцій старости, адже відпо-
відно до нього староста може ініціювати створення додаткових підрозділів 
або виділення посадових осіб виконкому ОТГ, які будуть надавати послуги 
безпосередньо в даному населеному пункті. Отже, в селі, яке не є центром 
ОТГ, може бути створено виокремлений ЦНАП, де працюватиме і староста 
і відповідні працівники у визначеній радою та виконкомом ОТГ кількості.
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2. Фінансові та податкові умови існування 
об’єднаних територіальних громад. Структура 
видатків об’єднаної територіальної громади

Однією з головних цілей об’єднання територіальних громад є економічна 
ефективність, тому зрозуміло, що головним чинником стимулювання має 
бути фінансова підтримка ОТГ. Її умовно можна розділити на дві частини:

♦ економічна/фінансова підтримка процесу створення ОТГ;
♦ джерела надходжень до бюджетів створених ОТГ.
Перша з цих форм підтримки визначається Законом про добровільне 

об’єднання територіальних громад. Зокрема, він містить розділ ІІІ – Дер-
жавна підтримка добровільного об’єднання територіальних громад.

Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання тери-
торіальних громад

1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, ме-
тодичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних 
громад.

2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння 
добровільному об’єднанню територіальних громад забезпечують … міс-
цеві державні адміністрації.

3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних 
громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-
територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.

Отже, держава передбачила кілька видів підтримки процесу добровіль-
ного об’єднання територіальних громад. 
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Методичне та інформаційне забезпечення покладене на місцеві дер-
жавні адміністрації (РДА та ОДА), також на цьому етапі Міністерство регі-
онального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України. Безпосередньо відповідальною структурою за здійснення широ-
кої роз’яснювальної роботи та сприяння процесу об’єднання громад визна-
чено саме державні адміністрації.

Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст.

1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній те-
риторіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відпо-
відної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку 
такої територіальної громади у разі, якщо її межі повністю відповідають 
межам, визначеним перспективним планом формування територій гро-
мад … області.

{Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№835-VIII від 26.11.2015} – додано вимогу про повну відповідність меж 
ОТГ Перспективному плану.

2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній терито-
ріальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої 
ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не піз-
ніше 15 серпня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбача-
ється надання такої фінансової підтримки.

{Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом №835-VIII 
від 26.11.2015} – змінено термін подачі з 15 липня на 15 серпня.

3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюдже-
тами об’єднаних територіальних громад, утворених відповідно до пер-
спективного плану формування територій громад Автономної Республіки 
Крим, області, пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади 
та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною 
вагою обох цих факторів.

4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструкту-
ри об’єднаних територіальних громад визначається законом про Держав-
ний бюджет України.
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5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним тери-
торіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Ця стаття визначає один з найбільш вагомих важелів, якими держава 
стимулюватиме створення ОТГ. Як уже зазначалось, ОТГ матиме велику 
структуру виконкому та відділів, для функціонування яких потрібна відпо-
відна інфраструктура. Державна підтримка має бути спрямована на ство-
рення та розвиток цієї інфраструктури.

Водночас саме до цього пункту є найбільше відкритих питань, які мають 
отримати відповідне роз’яснення в найближчий час або й потребуватимуть 
внесення чергових змін до Закону.

Зокрема:
♦ субвенції надаються виключно на розвиток відповідної інфраструк-

тури. В законі немає чіткого визначення, що таке «відповідна інфраструк-
тура», отже немає і чіткого визначення, на які цілі може витрачатись дер-
жавна субвенція. Варто пам’ятати, що не тільки сам процес об’єднання 
потребуватиме фінансових видатків, пов’язаних з проведенням обгово-
рень, виборів тощо, але і – в подальшому – витрат на компенсації, реорга-
нізації, створення відділів, виконкому та інше. 

♦ цей же пункт передбачає, що субвенція визначається у відповідності 
з планом соціально-економічного розвитку ОТГ. Зрозуміло, що на момент 
створення ОТГ не має такого плану. Його треба розробити і затвердити, а 
для цього після формування складу ради треба визначити профільну ко-
місію, вона має офіційно розробити цей план, винести на чергову сесію та 
затвердити, і лише після того рада звернеться про фінансову підтримку. 
Цей процес триватиме щонайменше місяць-два. Тому доцільним є форму-
вання цього плану ще на етапі об’єднання, під час роботи спільної робочої 
групи, щоб потім одразу ж його затвердити і звернутись за державною 
фінансовою підтримкою.

♦ отримати державну субвенцію може тільки та ОТГ, межі якої повніс-
тю відповідають межам, визначеним перспективним планом (цю зміну 
було внесено в листопаді 2015 р.). Таким чином, можливість добровільно-
го об’єднання в будь-якому іншому форматі, який не відповідає Перспек-
тивному плану, означатиме автоматичне позбавлення такої громади мож-
ливості отримання державної цільової субвенції на формування спільної 
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інфраструктури, хоча таку інфраструктуру створювати доведеться, але в 
рамках власного бюджету.

♦ щоб отримати підтримку, рада ОТГ за наявності плану соціально-
економічного розвитку звертається до ОДА, яка  надсилає відповідну про-
позицію до Кабінету Міністрів. Подібна багатокрокова процедура ставить 
громаду в залежність від виконавчого органу влади і ускладнює саму про-
цедуру отримання державної підтримки. Доцільним було б, щоб така під-
тримка надавалась автоматично після об’єднання громад, без необхідності 
окремого погодження.

♦ звернутись за державною підтримкою можна лише до 15 серпня пев-
ного року, щоб отримати її в наступному році. Зважаючи на тривалу про-
цедуру об’єднання, необхідність додаткових погоджень ОДА та КМУ, отри-
мання такої допомоги перетворюється на досить віддалену перспективу, 
що зменшує вагомість цього фінансового стимулу об’єднання громад.

♦ законом не визначено розмір допомоги, її встановлюватиме Кабмін 
залежно від розміру державного бюджету. Таким чином, щороку розмір та 
порядок нарахування субвенції може змінюватись залежно від економічної 
ситуації та кількості громад, які об’єднались, що ставить громади в нерівні 
умови. Доцільним було б визначити чіткий критерій з прямою прив’язкою, 
наприклад, до кількості населення в ОТГ. Це дозволило б головам громад 
легко прораховувати розмір майбутньої субвенції та пояснювати населен-
ню переваги від об’єднання.

В 2016 році Уряд розподілив передбачений Державним бюджетом 1 
млрд. грн. між всіма 159 громадами, що об’єднались, за простою пропо-
рцією з врахуванням кількості сільського населення та площі відповідних 
громад. Таким чином, громади отримають від 860 000 грн. до 28 млн. грн. – на-
приклад, Калинівська ОТГ отримала 1,7 млн.грн., а Студенянська ОТГ – 
близько 4 млн.грн.

Важливо також пам’ятати, що в Законі про добровільне об’єднання та 
Бюджетному Кодексі неодноразово згадується про Перспективний план 
формування громад:

Стаття 11. Перспективний план формування територій громад … області
1. Перспективний план формування територій … області розробляєть-

ся Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною 



22

державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних 
територіальних громад і охоплює всю територію … області.

2. Методика формування спроможних територіальних громад розро-
бляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері територіальної організації 
влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого са-
моврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Перспективний план формування територій громад … області схва-
люється … обласною радою за поданням … відповідної обласної держав-
ної адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перспективний план після розробки ОДА схвалюється обласною радою та 
передається на затвердження КМУ. Ще раз варто звернути увагу, що механіз-
му внесення змін до цього перспективного плану не передбачено, а отже якість 
його підготовки стає визначальною для здійснення ефективної процедури 
формування спроможних територіальних громад. Крім того, Закон передба-
чає, що Перспективний план охоплює всю територію області, а отже не може 
бути територіальних громад, які залишаться поза процесом об’єднання.

Порядок розробки Перспективного плану формування територій гро-
мад області визначається відповідною Методикою, яку ми детально роз-
глянемо в розділі 5.

Джерела формування та напрями видатків бюджетів об’єднаних тери-
торіальних громад

Бюджетний кодекс визначає:
Стаття 63. Структура місцевих бюджетів
1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить надходження 

і витрати на виконання повноважень … місцевих державних адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати станов-
лять єдиний баланс відповідного бюджету.

Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів міст … обласно-
го значення, … районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 
громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом фор-
мування територій громад.

Цим пунктом визначено, що всі надходження та видатки, передба-
чені для бюджетів ОТГ, стосуються виключно тих ОТГ, які об’єднались 
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у відповідності з законом та з Перспективним планом. Отже, територі-
альні громади, які об’єднались, але не у відповідності з перспективним 
планом, не отримують жодних економічних преференцій і державної 
підтримки.

Закон детально розписує податкову базу, яка формує джерела надхо-
джень бюджетів ОТГ (зазначено тільки ті види податків, які зараховуються 
до бюджетів ОТГ):

1. До доходів загального фонду бюджетів міст … обласного значення, … 
районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом формування те-
риторій громад, належать:

1) 60% податку на доходи фізичних осіб;
15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самовря-

дування за місцем вчинення дій та видачі документів;
16) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздріб-

ної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, міських бюджетів;

18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комуналь-
ної власності.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності, засновником яких є районні, міські ради, об’єднані територі-
альні громади, зараховується відповідно до районних, міських бюджетів, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад;

19) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого само-
врядування;

20) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого само-
врядування;

20-1) збір за місця для паркування транспортних засобів, що зарахову-
ється до бюджетів місцевого самоврядування;

20-2) туристичний збір, що зараховується до бюджетів місцевого само-
врядування;

21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та серти-
фікати, що видаються районними державними адміністраціями, виконав-
чими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується відповідно до 
районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування;



24

29) надходження від орендної плати за користування майновим комп-
лексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засно-
вником яких є районні, міські ради, об’єднані територіальні громади;

30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в 
цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за 
спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна 
плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовле-
ної в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються 
до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем 
розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - 
за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;

31) плата за розміщення тимчасово вільних коштів відповідних місце-
вих бюджетів (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними 
навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних 
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким за-
кладам законом надано відповідне право);

32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користу-
вання на умовах оренди районними, Київською та Севастопольською місь-
кими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується 
відповідно до районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування;

33) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від 
якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна 
(у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від 
права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від 
її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, 
власники яких невідомі;

34) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником 
яких є районні, міські ради, об’єднані територіальні громади (крім концесійних 
платежів, визначених пунктом 3 частини першої статті 69-1 цього Кодексу);

35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підпри-
ємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначено-
му відповідними місцевими радами;
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36) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється 
за місцем надання послуг;

37) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
37-1) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення зако-

нодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;

38) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами ви-
конавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними 
ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

39) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником 
бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання 
товарів, робіт і послуг за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель за-
безпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню 
цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснен-
ня державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок ко-
штів бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних, міських бю-
джетів;

41) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під 
час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього 
договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині 
здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об’єднаних територі-
альних громад, районних, міських бюджетів;

42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та ор-
ганізаціями, що утримуються за рахунок бюджетів об’єднаних територі-
альних громад, районних, міських бюджетів, за здані у вигляді брухту і 
відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 
50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та орга-
нізаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

44) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, районних, міських бюджетів відповідно до зако-
нодавства.

Зрозуміло, що головним фінансовим стимулом об’єднання має стати 
передбачений першим пунктом 60-відсотковий ПДФО як основний бю-
джетоутворюючий податок у громадах. Також варто звернути увагу на 
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п.16 – сьогодні завдяки сплаті передбаченого цим пунктом 5%-го акцизу 
на паливо, тютюн та алкоголь в кожному місці роздрібної торгівлі окре-
мі територіальні громади за перший квартал 2015 р. забезпечили планові 
річні надходження до бюджету. Важливим є також п. 20, адже він вклю-
чає в себе і єдиний сільськогосподарський податок на землю, який з 1 
січня 2015 р. замінив собою фіксований сільськогосподарський податок. 
П.31 передбачає плату за розміщення тимчасово вільних коштів ОМС. Цей 
пункт з’явився після внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу, 
який дозволив ОМС розміщувати тимчасово вільні кошти в інших банків-
ських установах, крім Казначейства. Однак практичне впровадження цього 
процесу нині є під сумнівом, оскільки тим же Бюджетним кодексом пе-
редбачено, що Казначейство має право відмовити такому ОМС у покритті 
короткотермінових касових розривів, що є важливим чинником для забез-
печення стабільності та платоспроможності ОМС.

Як бачимо, база оподаткування для ОТГ досить значна і передбачає 
зарахування до бюджетів цих ОТГ великої кількості податків, що дозво-
лить суттєво збільшити і загальний розмір цих бюджетів. Також важливо 
відзначити, що ці бюджети фактично стають незалежними, право розпо-
ряджатись ними отримує виключно рада ОТГ, а сама ОТГ переходить на 
прямі міжбюджетні відносини з державою. Це забезпечує незалежність та 
самостійність ОТГ у формуванні та реалізації власних бюджетів.

Цікавим є і визначення місця сплати податків, що передбачено Бюджет-
ним кодексом:

2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується):
податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, ін-

шим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юри-
дичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнахо-
дженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що 
виплачуються фізичній особі;

податковим агентом - фізичною особою, зараховується до відповідно-
го бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у органах доходів і 
зборів;

фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим 
агентом, зараховується до відповідного бюджету за податковою адресою 
такої фізичної особи.
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Отже, це дозволить забезпечити сплату податків підприємствами без-
посередньо в місці здійснення діяльності, а не за місцем реєстрації, що 
матиме позитивний вплив на розвиток територій – адже багато підпри-
ємств зареєстровано в обласних центрах або навіть у Києві, тоді як ви-
робничі потужності розташовані в сільській місцевості. Водночас сплата 
податку з фізичних осіб за місцем реєстрації матиме більше позитивного 
впливу на майбутній розвиток сільських територій. Доказом цього є до-
свід Польщі: протягом останнього періоду там відбувається постійний 
процес переїзду мешканців великих міст до сіл, які розташовані в при-
міській території, і сьогодні там вже постала проблема суттєвого відтоку 
податку з міст до сіл.

Таким чином, Бюджетний кодекс передбачив не тільки джерела надхо-
джень та механізми формування бюджетів ОТГ, які сформуються у відпо-
відності до Закону та Перспективного плану, а й надав важелі впливу для 
розвитку сільських територій.

Окремо потрібно розглянути положення Бюджетного кодексу, які визна-
чають видатки бюджетів – адже таким чином стають зрозумілі всі функції 
громад, як існуючих, так і майбутніх ОТГ.

Стаття 82 Бюджетного кодексу визначає види видатків бюджетів, а ст. 
86 -  визначає принципи розмежування видатків місцевих бюджетів різних 
рівнів.

Стаття 82. Види видатків бюджетів
1. Видатки бюджетів поділяються на:
1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної цілісності 

та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші передбачені цим 
Кодексом видатки, які не можуть бути передані на виконання … місцевому 
самоврядуванню;

2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути пере-
дані на виконання … місцевому самоврядуванню з метою забезпечення 
найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності;

3) видатки на реалізацію прав та обов’язків … та місцевого самовряду-
вання, які мають місцевий характер і визначені законами України.

Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бю-
джетами
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1. Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини 
першої статті 82 цього Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюєть-
ся на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повно-
ти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього 
споживача. Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на 
такі групи:

1) перша група - видатки на функціонування бюджетних установ та реа-
лізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання гаран-
тованих послуг і які розташовані найближче до споживачів;

2) друга група - видатки на функціонування бюджетних установ та реа-
лізацію заходів, які забезпечують надання основних гарантованих послуг 
для всіх громадян України;

3) третя група - видатки на функціонування бюджетних установ та реа-
лізацію заходів, які забезпечують гарантовані послуги для окремих катего-
рій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах 
України.

2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, їх об’єднань, 
селищ, міст та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створю-
ються згідно із законом та перспективним планом формування територій 
громад.

3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст республікан-
ського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, а також 
районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом формування те-
риторій громад.

4. Видатки третьої групи здійснюються з … обласних бюджетів.
Таким чином, ст. 82 та 86 чітко визначили розподіл видатків бюдже-

тів різних рівнів, закріпивши за місцевими бюджетами (до яких належать 
і бюджети ОТГ) видатки виключно першої та другої груп, за районними 
бюджетами – видатки другої групи, а видатки третьої групи виключно за 
обласними бюджетами.  

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республікансько-
го Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюдже-
тів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно 
із законом та перспективним планом формування територій громад
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1. До видатків, що здійснюються з бюджетів міст … обласного зна-
чення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, 
що створюються згідно із законом та перспективним планом формування 
територій громад, належать видатки на:

2) освіту;
а) дошкільну освіту;
б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади (у тому 

числі: загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів, спеціалізовані шко-
ли (школи-інтернати), ліцеї (ліцеї-інтернати), гімназії (гімназії-інтернати), 
колегіуми (колегіуми-інтернати), вечірні (змінні) школи); навчально-
виховні комплекси «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній 
навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад»;

в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допо-
моги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні на-
вчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 
70% кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх на-
вчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає 
на територію відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного типу 
та прийомні сім’ї;

г) інші державні освітні програми;
ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та 

науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів 
акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм 
соціально-економічного розвитку регіонів);

д) позашкільну освіту;
е) професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення (на 

оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах держав-
ного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних та інших 
навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розта-
шовані на території міст обласного значення – обласних центрів);

{Пункт 2 частини першої статті 89 доповнено підпунктом “е” згідно із 
Законом № 914-VIII від 24.12.2015} та № 3831-2 від 29.01.2016
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3) охорону здоров’я:
а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну 

допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні час-
тини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні 
поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-
акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги);

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я 
і заходи з санітарної освіти);

в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територі-
альні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства 
санітарного транспорту, інші програми і заходи);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, 

центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо не 
менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають у цих закладах, при-
падає на територію відповідного міста чи району); територіальні центри 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціаль-
ної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів, 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до само-
обслуговування і потребують сторонньої допомоги;

б) державні програми соціального захисту:
допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитин-

ства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям, допомога по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу;

додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-
комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим кате-
горіям громадян …;

компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону 
України мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного 
брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають цен-
тральне опалення;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
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виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімей-
ного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

компенсацію фізичним особам, які користувалися пільгами щодо спла-
ти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів, втрати частини їх доходів у зв’язку з відміною такого податку 
та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального згідно з 
Податковим кодексом України;

в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для 
окремих категорій громадян;

г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політи-
ки стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі утримання та програми 
районних і міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сіль-
ські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, 
інші клубні заклади та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або 
централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної 
системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного 
виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власнос-
ті, яким надано статус академічних, національних, зоопарки комунальної 
власності);

{П. 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 914-VIII від 
24.12.2015}

6) фізичну культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна ро-
бота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республі-
канського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з 
фізичної культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків все-
українських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямова-
ності і спортивних споруд місцевого значення.

Як бачимо, фактично всі головні типи видатків за напрямками освіта, 
охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення (вклю-
чаючи пільги, субсидії, компенсації проїзду та інші виплати і будівництво, 
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реконструкцію житла), культура та спорт повністю покладаються на бю-
джети ОТГ, які створюються у відповідності з Законом та Перспективним 
планом. Це ще раз підтверджує необхідність створення в кожній такій 
ОТГ відповідних відділів, які реалізовуватимуть ці функції.

Такі зміни є позитивними та призведуть до підвищення ролі ОМС, набуття 
ними реальної самостійності у здійсненні своїх функцій та практичного ви-
рішення потреб мешканців територіальних громад. Також це означає, що ОТГ 
самостійно визначатиме обсяги та напрямки фінансування всіх вищезазначе-
них сфер та, відповідно, розпоряджатиметься майном, яке є на її території.

Але ця стаття містить і досить суперечливі норми, однією з яких є внесена в 
грудні 2015 року ч. е) ч. 2) п.1 цієї статті, в якій зазначається, що фінансування 
професійно-технічної освіти покладено на бюджети міст обласного значення. 
Враховуючи, що в закладах профтехосвіти часто навчаються не тільки меш-
канці міста, а й мешканці всієї області або навіть сусідніх областей, ця норма 
певним чином суперечить ст. 82 та 86, які визначають принципи розмежування 
видатків місцевих бюджетів різних рівнів. Тому 4 лютого 2016 року ВРУ було 
внесено поправку, яка визначила, що це стосується виключно міст - обласних 
центрів, а також передбачено суттєву державну субвенцію на підготовку робіт-
ничих кадрів у ПТУ, але цю поправку так і не було підписано Президентом.

Виникає багато питань і стосовно реалізації ч. 5 та 6. цієї статті, адже на сьо-
годні практично у всіх селах є заклади культури (будинки культури, бібліоте-
ки), які можуть бути позбавлені фінансування після створення ОТГ у випадку, 
коли рада ОТГ вирішить, що немає необхідності подальшого утримання таких 
об’єктів у кожному населеному пункті і достатньо одного об’єкту на всю ОТГ. 
Варіантом виходу з ситуації може бути перепрофілювання об’єктів у різних 
населених пунктах. Наприклад, бібліотеки в селах, враховуючи наявність при-
міщення, комп’ютера та часто доступу до мережі Інтернет можуть бути пере-
творені на центри громадської активності, які надаватимуть зокрема і доступ 
до послуг в рамках більш широкого впровадження е-врядування.

Підсумовуючи цей розділ, можемо зазначити, що за умови дотримання 
Закону в процесі об’єднання новостворені ОТГ, які відповідатимуть Перспек-
тивним планам формування громад, отримають значні економічні, фінансові 
та податкові надходження, також реальні механізми самостійного управління 
громадами та їх майном. Це стане суттєвим кроком на шляху до децентраліза-
ції влади та передачі повноважень на рівень територіальних громад.
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3. Мета та принципи добровільного об’єднання 
територіальних громад

Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
визначено: 

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільно-

го об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.
Одразу варто зазначити, що таким чином Закон передбачає можливість 

об’єднання виключно територіальних громад – сіл, селищ та міст. Отже, 
жодних можливостей для об’єднання інших територіальних одиниць – на-
приклад, районів або, тим більше, областей – з цього не випливає. А отже 
формальних підстав для ліквідації існуючого поділу районів та областей 
або його перерозподілу немає. Водночас, зважаючи на Концепцію рефор-
мування (де чітко зазначено зменшення кількості районів) та розподіл 
функцій новостворених ОТГ, можна констатувати, що утворення великих 
ОТГ може призвести до нівелювання ролі районів і виникнення необхід-
ності об’єднання таких невеликих районів. Зокрема, про це свідчить і об-
говорення в ВРУ та експертному середовищі пропозицій щодо створення 
«повітів» - територіальних об’єднань ОТГ, які матимуть населення в межах 
150-400 тис. мешканців і фактично об’єднуватимуть в собі по кілька ни-
нішніх районів.

Стаття 2. Принципи добровільного об’єднання територіальних громад
1. Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здій-

снюється з дотриманням таких принципів:
1) конституційності та законності;
2) добровільності;
3) економічної ефективності;
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4) державної підтримки;
5) повсюдності місцевого самоврядування;
6) прозорості та відкритості;
7) відповідальності.
Принципово, що об’єднання здійснюється виключно на добровільних 

засадах, а на меті воно матиме забезпечення «повсюдності» самовряду-
вання, тобто кожен мешканець об’єднаної територіальної громади (ОТГ) 
матиме доступ до послуг, які надаються органом місцевого самоврядуван-
ня (ОМС). Важливо також відзначити пріоритет прозорості та відкритості 
процесу об’єднання, який має забезпечуватись через активну співпрацю 
влади та громадськості в процесі його реалізації, та пріоритет економічної 
ефективності ОТГ.

Стаття 3. Суб’єкти добровільного об’єднання територіальних громад
1. Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є су-

міжні територіальні громади сіл, селищ, міст.
2. Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої ви-

значено місто, є міською територіальною громадою, центром якої визна-
чено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською.

Важливо, що законом передбачено: суб’єктами об’єднання є виключно 
«суміжні» територіальні громади – тобто такі, які мають спільну межу. Ця 
норма може стати на перешкоді формуванню досить великих ОТГ, оскільки 
громада-ініціатор об’єднання може почати процес об’єднання виключно з 
сусідніми територіальними громадами. Оскільки закон чітко не прописує, 
яким чином об’єднуватись громадам, якщо вони не мають спільного кор-
дону, то логічно, що цей процес має відбуватись або за ініціативи громади, 
яка розташована між ними і, відповідно, є суміжною для обох, або в два 
чи кілька етапів почергово. Зазначмо, що процес ініціювання об’єднання 
жодним чином не визначає, що та громада, яка його розпочала, має стати 
адміністративним центром ОТГ, тому нема жодних проблем в ініціюванні 
об’єднання громадою, яка розташована не в центрі майбутньої ОТГ і в по-
дальшому не стане адміністративним центром цієї ОТГ.

Стаття 4. Основні умови добровільного об’єднання територіальних гро-
мад

1. Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здій-
снюється з дотриманням таких умов:
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1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої 
територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого 
самоврядування;

2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, 
межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах 
юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах те-
риторії … однієї області;

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіаль-
них громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші 
чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної те-
риторіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній 
територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Принципова позиція, що територія ОТГ є нерозривною і в її межах не 
може існувати інша громада. Таким чином, забезпечується ефективність ді-
яльності ОМС на всій території ОТГ, уникнення територіального дублювання 
функцій. Важливим є п. 3 – він визначає, що об’єднання має відбутись у 
межах виключно однієї області, отже знову підтверджується позиція щодо 
повного збереження існуючого територіального устрою обласного рівня.

Особливо важливим є п. 5 – фактично він є відповіддю на основну за-
грозу, яка активно обговорювалась під час розробки Закону і полягала 
в поширеній думці, що після об’єднання доведеться для отримання тих 
же послуг їздити далі, в сусіднє село. Ця загроза була нівельована шля-
хом передбачення можливості надання ОТГ функцій та повноважень рівня 
районів або міст обласного значення, про що більш детально описано в 
розділі 3.

2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади ви-
значається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту 
інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного 
центру території об’єднаної територіальної громади.

Отже, питання наявності відповідної інфраструктури є найбільш важли-
вим у визначенні адміністративного центру ОТГ, але послідовність визна-
чення потенційних центрів ОТГ окремо прописана в Методиці формування 
спроможних територіальних громад.
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3. Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до 
зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.

Важливе питання, пов’язане з загрозою втрати статусу сільських тери-
торій для тих сіл, які увійдуть до складу міської ОТГ. Це могло б призвести 
до припинення відповідних доплат працівникам за роботу в сільській міс-
цевості, зміни тарифів, лімітів на енергоносії тощо. Цей пункт нівелює таку 
загрозу, оскільки приналежність до тієї чи іншої ОТГ не змінює статусу 
окремого населеного пункту, а отже і не стане причиною для змін у зазна-
чених питаннях. Таким чином, скажімо, село Петрівка зі статусом сільської 
території, після об’єднання з містом Іванівка, незважаючи на приналеж-
ність до міської ОТГ, і надалі матиме статус сільської території. Такі ж ме-
ханізми можемо спостерігати в Польщі, де наявні місько-сільські гміни, до 
складу яких можуть входити місто та кілька або навіть кільканадцять сіл.

4. Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є по-
хідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визна-
ченого її адміністративним центром.

Логічно, що назва ОТГ буде визначатись назвою її адміністративного 
центру, а не матиме об’єднуючий або множинний характер. Таким чином, 
повертаючись до попереднього прикладу, село Петрівка після об’єднання 
з містом Іванівка (яке визначено адміністративним центром ОТГ) матиме 
назву село Петрівка Іванівської міської територіальної громади.



37

4. Порядок добровільного об’єднання 
територіальних громад

Розділ ІІ Закону визначає покрокову процедуру об’єднання територіаль-
них громад, від першого етапу (ініціювання) і до моменту створення ОМС 
ОТГ – ради, та до обрання керівника відповідної територіальної громади.

Отже, Законом визначено: 
Стаття 5. Ініціювання добровільного об’єднання територіальних гро-

мад
1. Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, 

селищ, міст можуть бути:
1) сільський, селищний, міський голова;
2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, се-

лищної, міської ради;
3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;
4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови 

представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної те-
риторіальної громади).

Отже, офіційним початком процедури об’єднання обов’язково має бути 
його ініціювання окремою територіальною громадою. Варто відзначити, 
що якщо стосовно п.1 та 2 ситуація зрозуміла – ініціюванням вважаєть-
ся прийняття відповідного розпорядження керівником територіальної 
громади-ініціатора об’єднання або рішенням ради цієї громади, то стосов-
но практичного застосування механізмів, передбачених п. 3 та 4, є певні 
застереження. Так, зокрема, процедура «місцевої ініціативи» має бути ви-
значена або рішенням ОМС, або зафіксована у статуті територіальної гро-
мади. ОМС Вінницької області в своїй переважній більшості ухвалили ста-
тути територіальних громад, але аналіз показує, що в багатьох громадах 
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опис процедури місцевої ініціативи або взагалі відсутній у статутах, або 
прописаний таким чином, що застосувати його на практиці досить важко 
(завелика кількість підписів для оформлення та інше). Якщо ж говорити 
про органи самоорганізації населення, то головною проблемою тут є те, 
що в сільській місцевості вони практично відсутні або не об’єднують біль-
ше третини мешканців відповідної громади. 

До речі, варто одразу визначитися, що розуміти під терміном «органи 
самоорганізації населення». Інколи доводиться чути, що це і громадські 
організації, і громадські формування тощо. Але насправді це не так. Ор-
гани самоорганізації населення є представницькими органами, а їх члени 
представляють інтереси жителів певної території. У ширшому вжитку вони 
відомі як вуличні, будинкові, квартальні чи сільські комітети. Саме вони, 
а не якісь інші громадські об’єднання чи формування, і є органами само-
організації населення – ОСН. 

Варто зазначити, що процедура створення органів самоорганізації насе-
лення є досить громіздкою і передбачає ініціювання створення ОСН, отри-
мання дозволу в місцевій раді на створення, проведення виборів органу 
самоорганізації населення, а потім його легалізації. Досвід показує, що 
не всі ОСН, особливо в невеликих містечках, пройшли повну процедуру 
створення та легалізації, як це передбачено Законом України «Про органи 
самоорганізації населення». Тому їхня легітимність, і, як наслідок, – мож-
ливість ініціювати процес об’єднання громад - під великим сумнівом. А от 
в сільській місцевості ОСН взагалі можуть бути відсутні. 

Тому більш доцільним (реальним) є ініціювання об’єднання через рі-
шення керівника громади або рішенням ради цієї громади.

Ст. 5. ч. 2. Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання те-
риторіальних громад повинна, зокрема, містити:

1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням від-
повідних населених пунктів;

2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної гро-
мади та її найменування.

Тобто вже на етапі ініціювання рішення має містити чіткий перелік гро-
мад, які пропонується об’єднати в процесі створення ОТГ, та пропозицію 
щодо її адміністративного центру. Лише за дотримання цих двох умов 
можна розпочати подальший процес обговорення, адже обговорення має 
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містити чітку практичну складову – не обговорення процесу об’єднання в 
принципі, а обговорення об’єднання визначених громад навколо визначе-
ного адміністративного центру. Таким чином, ініціювання одночасно кіль-
кома громадами процесу об’єднання або невизначення адміністративного 
центру майбутньої ОТГ є порушенням Закону.

Отже, «стартом» процесу добровільного об’єднання територіальних 
громад є день ухвалення офіційного рішення про ініціювання об’єднання, 
в якому чітко зазначено перелік громад, які пропонуються до об’єднання, 
та адміністративний центр майбутньої ОТГ.

Далі ми покроково пройдемо всю процедуру об’єднання з зазначенням 
встановлених законом часових рамок на реалізацію кожного з кроків та з 
роз’ясненням, які саме документи або процедури мають бути застосовані 
на цих кроках. Тому після опису кожного кроку зазначатимемо тривалість 
цього кроку та час, який минув з дня ініціювання об’єднання.

КроК 1.
Ст. 5. ч. 3. Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення 

пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних 
громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з 
дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обго-
ворення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для 
прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання терито-
ріальних громад та делегування представника (представників) до спільної 
робочої групи.

Таким чином, після ухвалення рішення про ініціювання відбувається 
громадське обговорення цієї ініціативи безпосередньо в громаді - ініці-
аторі об’єднання. Форми громадського обговорення можуть бути різни-
ми – круглі столи, збори мешканців громади, сходи села, збори вуличних 
комітетів, консультації, зустрічі з депутатами відповідної ради, опитування 
та інше. 

Закон передбачає:
4. Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбаче-

них цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою.
Доцільним є прийняття радою відповідної громади загального поряд-

ку громадського обговорення, а в подальшому для проведення кожного з 
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етапів обговорення окремого розпорядження голови громади про визна-
чення конкретних термінів, місць та форм обговорення кожного окремого 
етапу об’єднання (спочатку – власне ініціативи, а в подальшому – проектів 
рішень щодо об’єднання, розроблених спільною робочою групою).  Доціль-
но враховувати положення постанови Кабінету Міністрів  «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» № 996 
від 03.11.2010 р. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF ), 
що має рекомендований характер для ОМС. Зокрема, в ньому детально про-
писані форми, методи та терміни проведення консультацій з громадськістю, 
які можуть стати основою для повноцінного громадського обговорення.

Варто зазначити, що деякі органи місцевого самоврядування, наприклад, 
виконавчий комітет Хмільницької міської ради, затвердили окремі порядки 
здійснення консультацій з громадськістю, беручи за основу зазначену поста-
нову КМ. Таким чином, порядок проведення консультацій з громадськістю 
(громадських обговорень) в таких територіальних громадах не викликатиме 
додаткових питань, але може бути лише основою для прийняття окремого 
Порядку проведення громадського обговорення питань об’єднання. 

Закон також чітко передбачає, що лише «після завершення громад-
ського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступ-
ну сесію для прийняття рішення…». Таким чином, процес обговорення 
має тривати 30 днів, після яких проект рішення виноситься на чергову 
сесію. Зважаючи на положення Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» №2939-17 від 01.05.2015 р. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/2939-17), «Проекти нормативно-правових актів, рішень органів міс-
цевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, опри-
люднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду 
з метою прийняття». Отже, після обговорення протягом 30 днів проект 
має бути оприлюднений не пізніше як за 20 робочих днів (що складає 28 
календарних) до сесії. Умовно приймаємо, що з моменту оприлюднення 
проекту рішення до моменту проведення сесії мине щонайменше 30 днів. 

Таким чином, цей перший крок потребуватиме 60 днів (30 днів обгово-
рення + 30 днів прийняття рішення сесією).

Важливо, що суміщати громадське обговорення і оприлюднення проек-
ту рішення неможливо, оскільки Закон чітко визначає, що проект рішення 
передається до ради виключно після завершення обговорення. Суттєвим є 
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і те, що в процесі обговорення сама суть ініційованого процесу об’єднання 
може змінитись – мешканці висловляться за зміни переліку громад, за-
пропонованих до об’єднання або за визначення іншого адміністративного 
центру майбутньої ОТГ. Неприпустимим є також і скорочення передбаче-
ного Законом 30-денного терміну для проведення громадського обгово-
рення або його підміна одним заходом протягом цих 30 днів. 

Обґрунтуємо таку позицію. Ця норма («громадське обговорення, яке 
проводиться протягом 30 днів») має одну основну мету: зворотній зв’язок 
від максимальної кількості членів територіальної громади. Тобто законо-
давець, визначивши одним з принципів добровільного об’єднання терито-
ріальних громад відкритість і прозорість, ставив собі за мету отримання 
зворотного зв’язку від членів громади. Це дуже важливо, коли мова йде 
про визначення терміну, необхідного для обговорення. 

Щоб переконати скептиків, які вважають, що цим терміном можна зне-
хтувати і провести одне громадське слухання за 2 дні, замість обговорення 
протягом 30 днів, наведемо кілька прикладів, які базуватимуться на тому 
ж таки бажанні органу влади отримати зворотній зв’язок від максимальної 
кількості зацікавлених осіб. 

Як приклад, наводимо цитату з одного оголошення:
«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфе-

рах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на своєму засіданні 
13.11.2014 р. прийняла рішення та зобов’язала ліцензіатів, діяльність яких 
регулюється Комісією, забезпечити публікацію на своїх офіційних веб-
сайтах проектів інвестиційних програм на 2015 рік, а також забезпечити 
можливість збору зауважень та пропозицій до зазначених проектів про-
тягом 30 календарних днів».

У цьому випадку, як і у випадку з добровільним об’єднанням громад, ор-
ган влади, а тут - Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг - зацікавлена в отриманні зау-
важень та пропозицій від громадськості і тому визначила, що прийматиме 
такі пропозиції протягом 30 днів. І зменшувати цей термін недоцільно.

Кого не переконав цей приклад – наведемо інший.
Пропонуємо цитату з Порядку залучення громадськості до обговорення пи-

тань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів України від  29 червня 2011 р. №771:
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«Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій чи усній формі, 
надсилаються  електронною  поштою із зазначенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх подає, протягом строку, передбаченого 
процедурою громадського обговорення,  але не менш як протягом 30 
днів з дати опублікування повідомлення про його проведення».

Тобто орган влади є зацікавленим в отримані зворотного зв’язку і в 
жодному разі не може зменшити термін надсилання пропозицій.

Кого не переконав і цей приклад – наводимо ще один. Читачі, безумов-
но, пам’ятають перебіг подій щодо призначення Директора Національного 
антикорупційного бюро. Але зрозуміло, що спочатку було оголошено кон-
курс на заміщення цієї вакансії. В цьому випадку держава, в особі конкурс-
ної комісії, мала намір знову ж таки отримати максимальний зворотній 
зв’язок у вигляді пропозицій імовірних кандидатів. І саме тому визначила 
таке (далі цитата з оголошення на Офіційному сайті Президента України):

«Заяви та інші передбачені законами України документи для участі 
у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня першої публікації цього 
оголошення мають бути надіслані рекомендованим листом (з повідо-
мленням про вручення) або особисто передані до Адміністрації Прези-
дента України…».

Чи можна уявити, що визначений термін міг би бути скорочений вже 
після публікації оголошення? А хіба тоді є підстави вважати, що термін, 
визначений Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» може бути скорочений до одноденного заходу? Звичайно ж ні. 

Але якщо й цей приклад не переконав найстійкіших скептиків, то про-
понуємо останній аргумент. 

Насправді проведення громадського обговорення перед затвердженням 
рішень, розпоряджень чи постанов є досить поширеним в сучасній Україні. 
Подібні громадські обговорення зобов’язані здійснювати всі органи влади. 
І ось як такі обговорення влаштовують, наприклад, Мінрегіон, Мінеконом-
розвитку та Міненерговугілля, які мають намір затвердити спільний наказ. 
Пропонуємо цитату з оголошення про початок громадського обговорення 
наказу «Про внесення змін до наказу Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України, Міністерства економіки України, 
Міністерства палива і енергетики України, Національної акціонерної ком-
панії «Нафтогаз України» від 08 вересня 2000 р. № 192/195/396/274»:
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«Зауваження та пропозиції приймаються електронною та звичайною 
поштою протягом одного місяця на адресу: Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Управління 
економіки систем життєзабезпечення (03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24, 
тел. 207-17-04, факс 207-17-05shherbinina@minregion.gov.ua)». 

Зрозуміло, якщо термін громадського обговорення, точніше подання 
зауважень та пропозицій, визначений «протягом одного місяця», то це 
означає, що ці пропозиції мають взяти до розгляду і на 29-й день. І в жод-
ному разі не можна завершити прийом пропозицій чи зауважень вже, на-
приклад, на 10-й день після публікації оголошення. 

Зважаючи на все вищевикладене, можна зробити висновок, що термін 
«громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів» розуміється 
як термін, протягом якого громадськість має право надавати свої пропози-
ції під час конкретного етапу процесу об’єднання територіальних громад. 

Беручи до уваги, що одним з принципів добровільного об’єднання гро-
мад є прозорість та відкритість цього процесу, а органи місцевого само-
врядування  зобов’язані максимально діяти в інтересах членів територіаль-
ної громади, термін 30 днів для громадського обговорення не передбачає 
одного заходу в скорочені строки, а широке громадське обговорення про-
тягом всіх 30 днів. Саме за таких умов можна отримати максимальний 
зворотній зв’язок від усіх зацікавлених суб’єктів. 

До аналогічного висновку можна дійти і з Роз’яснення Комітету Верхо-
вної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики 
та місцевого самоврядування щодо положень Закону України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» в частині визначення строків 
здійснення окремих етапів об’єднання. В роз’ясненні зазначено: «Мініс-
терство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України у своєму зверненні вказує, що у випадках прийняття 
рішень органами місцевого самоврядування та наданні висновку … облас-
ною державною адміністрацією терміном «протягом певної кількості днів» 
позначається граничний строк розгляду встановлених Законом питань, що 
об’єктивно узгоджується із логікою таких заходів та Закону загалом.

Однак, у випадку проведення громадського обговорення на окремих 
етапах об’єднання територіальних громад, на думку фахівців Міністер-
ства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
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господарства України, термін «протягом певної кількості днів» необхід-
но розуміти як повністю названий у відповідній нормі Закону проміжок 
часу, який має бути витрачений на виконання визначених заходів». Тобто, 
якщо ОДА повинна «надати висновок протягом 10 днів» - то це означає 
«не більше, ніж 10 днів» і скорочення цього терміну допустиме. А якщо 
«провести громадське обговорення протягом 30 днів», то це означає саме 
протягом повного періоду, визначеного Законом.

У подальшому ми без додаткових пояснень приймаємо, що «громад-
ське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів» - це чітко визна-
чений термін, протягом якого громадськість може надавати свої пропо-
зиції під час процесу громадського обговорення, а «виноситься на чергову 
сесію» означає оприлюднення проекту не менш як за 20 робочих днів, і 
таким чином це означає 30 календарних днів.

Також важливо на даному етапі в рішенні одразу визначити офіційних 
представників територіальної громади-ініціатора об’єднання до спільної 
робочої групи, яка в подальшому напрацьовуватиме весь комплект доку-
ментів, необхідних для створення ОТГ.

отже, крок 1 – 60 днів. 
З початку процесу об’єднання – 60 днів.

КроК 2.
Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад
1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною 

радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіаль-
них громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищ-
ному, міському голові суміжної територіальної громади.

2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної гро-
мади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться 
протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення 
громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на 
наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне 
об’єднання територіальних громад та делегування представника (пред-
ставників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.
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Таким чином, після того, як в громаді-ініціаторі об’єднання відбу-
лось громадське обговорення та було прийнято рішення про надання 
згоди, це рішення та пропозиція про об’єднання офіційно направляється 
до суміжних громад, з якими планується створення ОТГ. Керівники цих 
громад аналогічним чином здійснюють протягом 30 днів громадське 
обговорення цієї пропозиції, після чого ухвалюються відповідні рішен-
ня радою кожної територіальної громади, яка отримала пропозицію про 
об’єднання. Певна суперечність в Законі полягає в тому, що обговорен-
ня має бути протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції, але 
його порядок має бути встановлений рішенням сесії. Тому на практиці 
або необхідно завчасно обговорити питання затвердження порядку об-
говорення кожною радою ще в той час, як проводиться обговорення 
та надання згоди в громаді-ініціаторі, або термін обговорення буде ви-
мушено продовжений на період, необхідний для затвердження порядку 
проведення цього обговорення.

Якщо за підсумками громадського обговорення всі ради ухвалюють рішен-
ня про надання згоди на об’єднання в запропонованому форматі, то одночас-
но з цим рішенням вони визначають і своїх представників до спільної робочої 
групи. Зрозуміло, що обговорення та прийняття рішень у всіх територіальних 
громадах, які отримали пропозицію про об’єднання, може проходити пара-
лельно та незалежно одне від одного. Рекомендується все ж узгодити графіки 
таких обговорень з метою участі в них представників не тільки громади, яка 
отримала пропозицію про об’єднання, а й представників громади-ініціатора 
та запропонованого адміністративного центру ОТГ. Такий формат дозволить 
ефективно провести обговорення та обговорити всі аспекти об’єднання.

Загрозою на цьому етапі є те, що в процесі обговорення формат створення 
ОТГ може бути змінено (наприклад, змінено перелік громад, які заплановано 
до об’єднання, або одна з громад відмовиться надавати згоду на об’єднання, 
або буде визначено інший адміністративний центр ОТГ). За логікою, це озна-
чає проведення ще одного обговорення – нового формату ОТГ – у всіх тери-
торіальних громадах, хоча ця процедура прямо Законом і не прописана, і в 
практиці не зустрічається – до створення спільної робочої групи запрошують-
ся представники лише тих громад, що надали згоду на об’єднання.

отже, крок 2 – 60 днів. 
З початку процесу об’єднання – 120 днів.
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КроК 3. 
Ст. 6. ч. 3. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне 

об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, 
який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної ро-
бочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад та інформує про це … відповідні обласну раду, об-
ласну державну адміністрацію.

Спільна робоча група формується з однакової кількості представників 
від кожної територіальної громади, що об’єднується.

Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного 
об’єднання територіальних громад.

4. Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добро-
вільного об’єднання територіальних громад.

У цих пунктах знову наголошується на важливості наявності окремої 
громади – офіційного ініціатора об’єднання, адже саме голова цієї гро-
мади своїм рішенням створює спільну робочу групу з підготовки проектів 
рішень щодо добровільного об’єднання. Важливо, що кількість представ-
ників від кожної територіальної громади, що об’єднуються, є рівною, неза-
лежно від кількості мешканців, площі чи інших показників. 

Створення робочої групи є юридичним початком процесу об’єднання тери-
торіальних громад, адже з цього моменту формується офіційний перелік гро-
мад, які мають увійти до складу майбутньої ОТГ, визначається адміністратив-
ний центр ОТГ, і цей формат залишається незмінним. Фактично саме робоча 
група напрацьовує всі проекти рішень щодо майбутнього об’єднання громад.

Важливо, що про створення спільної робочої групи та фактичний по-
чаток об’єднання голова громади-ініціатора об’єднання повідомляє відпо-
відну ОДА і ОР, що дає можливість проведення з ними консультацій вже 
на принципово новому рівні – не теоретичного, а практичного формату 
об’єднання. Зокрема, це важливо в питанні підготовки ОДА змін до Пер-
спективного плану та його подальшого схвалення ОР.

Закон передбачає:
Стаття 7. Вимоги до проектів рішень щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад
1. Проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних гро-

мад повинні, зокрема, містити:
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1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням від-
повідних населених пунктів;

2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної гро-
мади та її найменування;

3) план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання терито-
ріальних громад.

Зважаючи на положення про надання фінансової підтримки ОТГ, про 
яке йтиметься в розділі 3, рекомендується вже на етапі діяльності робо-
чої групи обговорити питання соціально-економічного розвитку майбут-
ньої ОТГ, сформувати пакет пропозицій до майбутнього плану соціально-
економічного розвитку новоствореної громади. Також доцільним є вже на 
цьому етапі визначити, в яких населених пунктах в майбутньому обирати-
муть старост і розробити проект положення про старосту. Все це дозво-
лить більш ефективно провести подальше обговорення та швидше сфор-
мувати органи управління ОТГ.

В Законі прямо не прописано термін, протягом якого робоча група 
має напрацювати пакет необхідних проектів рішень. З метою форму-
вання можливого календарного плану реалізації процедури добровіль-
ного об’єднання територіальних громад приймемо, що цей період до-
рівнює 15 дням.

отже, крок 3 ≈15 днів. 
З початку процесу об’єднання – 135 днів.

КроК 4.
Ст. 7. ч. 2. Сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 60 

днів проведення обов’язкового громадського обговорення (громадські 
слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) під-
готовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровіль-
ного об’єднання територіальних громад, за результатами якого сільські, 
селищні, міські голови вносять питання про його схвалення на розгляд 
сільських, селищних, міських рад.

Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад розглядається сільськими, селищними, міськими 
радами протягом 30 днів з дня його внесення на їх розгляд та з врахуван-
ням результатів громадського обговорення.
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Таким чином, напрацьовані спільною робочою групою проекти рішень 
мають пройти черговий етап обов’язкового громадського обговорення, на 
цьому етапі вже протягом 60 днів. На цьому етапі доцільним є прийняття 
розпорядження голови громади, який на підставі затвердженого на почат-
ку об’єднання порядку проведення громадського обговорення визначить 
конкретні терміни, форми та заходи проведення обговорення даного етапу 
об’єднання. Зрозуміло, що це обговорення можна здійснювати одночасно 
в усіх громадах, що об’єднуються.

Також знову Закон передбачає, що лише після завершення громадсько-
го обговорення проекти рішень передаються до рад всіх громад, які мають 
увійти до складу ОТГ, для схвалення.

Загрозою знову-таки є ситуація, коли на етапі обговорення проектів рі-
шень, напрацьованих спільною робочою групою, під час громадського об-
говорення буде ухвалено рішення про небажання об’єднання або не буде 
отримано рішення відповідної ради. Це може призвести до необхідності 
внесення змін до всіх проектів рішень спільної робочої групи та їх повтор-
ного обговорення протягом 60 днів з подальшим повторним винесенням 
на сесії рад.

отже, крок 4 = 90 днів (60 днів обговорення + 30 днів рішення сесій). 
З початку процесу об’єднання – 225 днів.

КроК 5. 
Ст. 7. ч. 3. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами про-

екти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у 
п’ятиденний строк подаються … обласній державній адміністрації для на-
дання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам 
України.

У разі ухвалення рішень радами всіх громад, які планують об’єднатись, 
ці рішення передаються до обласної державної адміністрації. Процедура 
передачі, визначена законом, складає 5 днів з моменту прийняття рішення 
(може бути меншою). Рішення передаються до ОДА кожною радою окре-
мо і незалежно одна від одної.

отже, крок 5 - 5 днів. 
З початку процесу об’єднання – 230 днів
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- видатки на культуру
- видатки на благоустрій території громади
- видатки на управління громадою
- видатки на охорону здоров’я
- видатки на освіту                                                  Рис.1

Рис.2
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Рис.3

Рис.4
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Рис.5

Рис.6
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Рис.7
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Рис.8

Рис.9
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Рис.10

Рис.11
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Рис.12
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КроК 6. 
Ст. 7. ч. 4. … обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів 

з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання терито-
ріальних громад готує відповідний висновок, що затверджується … роз-
порядженням голови обласної державної адміністрації.

5. У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, 
міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіаль-
них громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки 
об’єднання територіальних громад.

6. У разі встановлення невідповідності проекту рішення щодо добро-
вільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам Украї-
ни … обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання у 
порядку, встановленому цим Законом.

Отже, Законом передбачено, що ОДА надає висновок щодо дотриман-
ня проектом рішення про об’єднання положень Конституції та Законів 
України. Фактично, на цьому етапі ОДА не має права втручатись в сам 
процес об’єднання по суті, наприклад вимагати змін кількості територі-
альних громад, які мають увійти до складу новоствореної ОТГ, або ви-
магати зміни її адміністративного центру. Здійснюється лише перевірка 
на дотримання законності підготовлених спільною робочою групою про-
ектів рішень.

ОДА має право у разі встановлення невідповідності нормам зако-
ну повернути проекти рішень на доопрацювання. Фактично це озна-
чає повернення до Кроку 3 – роботи спільної робочої групи, яка має 
внести відповідні зміни, котрі потім мають пройти повторний процес 
громадського обговорення протягом 60 днів та повторно бути схвалені 
рішеннями рад, після чого повторно надіслані до ОДА для отримання 
відповідного висновку. 

Вважатимемо, що ОДА надала позитивний висновок в передбачений 
термін без необхідності доопрацювання – 10 днів (може бути зменше-
ний).

отже, крок 6 -10 днів. 
З початку процесу об’єднання – 240 днів.
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КроК 7.
Ст. 7. ч.7. У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами 

рішень про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі 
підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому 
референдумі сільський, селищний, міський голова територіальної грома-
ди, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних 
громад, звертається до … обласної державної адміністрації з пропозицією 
звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення 
про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської 
ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установле-
ному законом порядку.

{Частина сьома статті 7 в редакції Закону № 676-VIII від 04.09.2015}
Отже, після отримання позитивного висновку від ОДА щодо відповід-

ності законодавству проектів рішень про створення ОТГ, що були напра-
цьовані спільною робочою групою (чи одразу, чи після доопрацювання) – 
ради всіх громад, які мають створити ОТГ, повинні провести ще одну сесію 
і прийняти рішення про об’єднання та створення нової ОТГ. Тому потрібно 
передбачити проведення ще однієї чергової сесії – 30 днів. Передбачено 
також можливість влаштування місцевого референдуму з цього питання, 
але, зважаючи на відсутність встановленої законом процедури, цей крок є 
малоймовірним.

Вкотре підкреслюється важливість громади-ініціатора об’єднання (хоча 
не визначено, що саме ця громада має стати адміністративним центром 
ОТГ) – саме керівник цієї громади (після ухвалення радами всіх громад рі-
шення про об’єднання) має звернутись до ОДА щодо призначення перших 
виборів ради та керівника новоутвореної ОТГ.

отже, крок 7 - 30 днів. 
З початку процесу об’єднання – 270 днів

КроК 8.
Ст. 7. ч. 8. … обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів 

з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад у разі їх відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою 
цієї статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею 
рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, 
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міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в 
установленому законом порядку.

Про таке звернення … обласна державна адміністрація одночасно ін-
формує … відповідні обласні ради, відповідні ради, що прийняли рішення 
про добровільне об’єднання територіальних громад.

{Частина восьма статті 7 в редакції Закону № 676-VIII від 04.09.2015}
{Частину дев’яту статті 7 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 

26.11.2015} – саме ця частина стосувалась процедури об’єднання громад, 
які входять до різних районів - обласна рада направляла подання до Вер-
ховної Ради про зміну меж районів.

На цьому етапі ОДА повторно перевіряє рішення громад щодо об’єднання 
та утворення ОТГ на відповідність першому висновку і, в разі встановлення 
такої відповідності, звертається до ЦВК про призначення перших виборів 
ради новоутвореної ОТГ та керівника цієї ОТГ. Одночасно зі зверненням до 
ЦВК ОДА повинна проінформувати і ради, які прийняли рішення про утво-
рення ОТГ, і відповідну обласну раду. Логічно, що якщо ОДА встановить 
невідповідність рішень першому висновку, то це означатиме повернення 
до кроку 7 і повторне проведення сесій у всіх громадах щодо створення 
ОТГ у відповідності з попередніми проектами рішень.

Виключення ч.9 ст. 7 Закону призвело до певних проблем у створенні 
ОТГ, до складу яких увійшли громади з різних районів. На сьогодні Зако-
ном не визначено суб’єкт (ОДА, ОР чи місцева рада), який би мав зверну-
тись до ВРУ про зміну меж районів. Зважаючи на це, існуючий склад ЦВК 
не призначає вибори в приблизно 40 ОТГ в Україні, що створювались на 
межі різних районів. Це питання потребує остаточного та однозначного 
вирішення на рівні внесення змін до Закону.

отже, крок 8 – 10 днів. 
З початку процесу об’єднання – 280 днів.

КроК 9. Проведення перших виборів ради та керівника оТГ.
Законом «Про місцеві вибори» визначаються умови проведення пер-

ших виборів ради та голови ОТГ. 
Ст. 15 ч.4. Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 

днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня 
перших місцевих виборів.
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Нагадаємо, що рішення про призначення перших місцевих виборів 
ухвалюються Центральною виборчою комісією за поданням відповідної 
ОДА після звернення ініціатора об’єднання. Тривалість виборчого процесу 
з моменту оголошення – не менше 70 днів.

отже, крок 10 - 70 днів. 
З початку процесу об’єднання – 350 днів.

КроК 10. Утворення оТГ.
Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація 

органів місцевого самоврядування
1. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Зако-

ном з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про 
добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання 
чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних 
громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень 
висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону.

2. Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищ-
них, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, 
завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською 
радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.

Після завершення повноважень сільських, селищних, міських рад, об-
раних територіальними громадами, що об’єдналися, їхні виконавчі комі-
тети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сіль-
ською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною 
громадою, персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазна-
ченого строку сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною 
територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до 
їх персонального складу.

Після завершення повноважень сільського голови, який одноособово 
виконував функції виконавчого органу сільської ради у територіальній гро-
маді, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, відповідні функ-
ції одноособово виконує сільський, селищний, міський голова, обраний 
об’єднаною територіальною громадою, з дня набуття ним повноважень до 
затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою персо-
нального складу її виконавчого комітету.
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3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього май-
на, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня на-
буття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою 
об’єднаною територіальною громадою.

У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну 
об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіаль-
них громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної 
громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній 
територіальній громаді з дня набуття повноважень сільською, селищною, 
міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

4. З дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, 
обраною об’єднаною територіальною громадою, у порядку, визначеному 
цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб - 
сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, 
що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об’єднаної 
територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи - сіль-
ської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі 
об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відпо-
відні юридичні особи - сільські, селищні, міські ради припиняються у по-
рядку, визначеному цим Законом.

Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміні-
стративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступни-
ком прав та обов’язків всіх юридичних осіб - сільських, селищних, міських 
рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, з дня набуття 
повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною 
територіальною громадою.

Найменування представницького органу місцевого самоврядування 
об’єднаної територіальної громади як юридичної особи складається з час-
тини, яка є похідною від власного найменування населеного пункту, визна-
ченого її адміністративним центром, у формі прикметника та відповідного 
загального найменування представницького органу місцевого самовряду-
вання (сільська, селищна, міська рада).

5. З дня затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною 
об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого 
комітету у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація 
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відповідних юридичних осіб - виконавчих комітетів відповідних сільських, се-
лищних, міських рад, розміщених поза адміністративним центром об’єднаної 
територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи - вико-
навчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністра-
тивному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорга-
нізації відповідні юридичні особи - виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад припиняються у порядку, визначеному цим Законом.

Юридична особа - виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, 
розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, 
є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - виконавчих 
комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад територіальних 
громад, що об’єдналися, з дня затвердження сільською, селищною, місь-
кою радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, персональ-
ного складу її виконавчого комітету.

Найменування виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної 
територіальної громади як юридичної особи складається з відповідного 
загального найменування виконавчого органу місцевого самоврядування 
(виконавчий комітет, управління, відділ тощо) та повного найменування 
відповідного представницького органу місцевого самоврядування у родо-
вому відмінку.

6. Реорганізація юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад та 
їхніх виконавчих комітетів у випадках, передбачених цим Законом, здій-
снюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реє-
страцію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди.

7. Під час проведення реорганізації юридичних осіб - сільських, селищ-
них, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління 
справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський 
голова, обраний об’єднаною територіальною громадою.

За поданням сільського, селищного, міського голови, обраного 
об’єднаною територіальною громадою, відповідна сільська, селищна, 
міська рада може утворити комісії для забезпечення виконання таким го-
ловою повноважень з управління справами юридичних осіб, що реоргані-
зуються.

8. Після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, 
обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих 
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комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції ви-
конавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до 
об’єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові акти, 
невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних те-
риторіях та для відповідних осіб.

Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною гро-
мадою, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що 
втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого са-
моврядування та посадових осіб, визначені в абзаці першому цієї частини.

9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються 
окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, 
встановлених цією частиною.

Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною 
громадою, може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийня-
ті сільськими, селищними, міськими радами, обраними територіальними 
громадами, що об’єдналися.

До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних 
громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників 
бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують 
здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, 
міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою, інших 
керівників бюджетних установ.

До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних 
громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територі-
альних громад, що об’єдналися, здійснюють:

1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання терито-
ріальних громад;

2) сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною терито-
ріальною громадою, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві 
фінансові органи не були створені згідно із законом.

Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіаль-
них громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної 
територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сіль-
ського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною 
громадою.
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10. Бюджет об’єднаної територіальної громади розробляється з ураху-
ванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджет-
ним законодавством.

11. Державна реєстрація припинення юридичних осіб - сільських, се-
лищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здій-
снюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським голо-
вою, обраним об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою 
ним особою суб’єкту державної реєстрації.

Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - ви-
конавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, які забезпечують окреме 
виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюється не 
раніше затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади.

Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комі-
тет є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань.

12. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - сіль-
ську, селищну, міську раду, обрану об’єднаною територіальною громадою, її 
виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюється 
на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним 
об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою.

П. 13 Виключено на підставі Закону № 925-VIII від 25.12.2015
{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 676-VIII від 

04.09.2015; в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 та в редакції За-
кону № 925-VIII від 25.12.2015}.

Ця стаття Закону зазнала суттєвих змін в листопаді та грудні 2015 року, 
які були спричинені, зокрема, і проблемами, що виникли в перших ново-
утворених ОТГ, в яких відбулись вибори під час чергових місцевих виборів 
25 жовтня. 

Варто відзначити кілька важливих аспектів. ОТГ вважається утвореною 
без будь-яких додаткових рішень обласної ради (як було передбачено в 
попередній версії Закону) або ОДА. Це певним чином унеможливлює пере-
шкоджання утворенню ОТГ з боку органів місцевого самоврядування ви-
щих рівнів або органів державної влади.
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Повноваження депутатів рад громад, що об’єднались, та їх голів трива-
ють аж до моменту набуття повноважень новообраними депутатами ради 
та головою ОТГ. Отже, чітко встановлюється певний перехідний період, 
протягом якого ради окремих громад можуть продовжувати виконувати 
свої функції з управління громадою. Зважаючи на досить тривалий час 
проведення перших виборів (70 днів) та період для організації першої се-
сії, це важливо, адже дозволить забезпечити нормальне функціонування 
громади та виконання її бюджету. Більше того, ч. 9 визначає, що бюджети 
територіальних громад, які об’єдналися, виконуються окремо до закінчен-
ня бюджетного періоду. Також ця стаття визначає, що новоутворена ОТГ 
автоматично стає правонаступником майна, прав та зобов’язань всіх гро-
мад, які об’єднались. 

Важливою є ч. 4 статті – вона визначає, що рада ОТГ як окрема юри-
дична особа утворюється в результаті реорганізації шляхом приєднання 
до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, розміщеної в ад-
міністративному центрі ОТГ, інших юридичних осіб - місцевих рад терито-
ріальних громад, що об’єдналися, у порядку, визначеному цим Законом. 
Отже, це спрощує процедуру формування юридичної особи – нової ради 
ОТГ. Аналогічна ситуація і з реорганізацією шляхом приєднання виконко-
мів рад, що об’єднуються.

Термін не визначено, в залежності від дати перших сесій рад оТГ та 
підготовки відповідних документів щодо реєстрацій оТГ.

Підсумовуючи всю процедуру, маємо мінімальний термін для здійснен-
ня добровільного об’єднання територіальних громад у 350 днів.

Фактична тривалість процесу очікувано буде більшою, адже після вибо-
рів необхідний перехідний період для формування керівництва та робочих 
органів відповідних рад, офіційного отримання повноважень керівником 
ОТГ та працівниками відповідних виконавчих структур. 

Важливо також і те, що прикінцеві положення Закону, які визначають 
зміни до Закону про місцеве самоврядування, містять таку норму:

Стаття 6. Територіальні громади
3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно 

об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу 
об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом;



Водночас, сама процедура виходу зі складу ОТГ або переходу з однієї 
ОТГ в іншу не прописана. Фактично, цієї процедури не існує, і її здійснен-
ня матиме вплив не тільки на цю територіальну громаду, а й на всі інші 
громади, що увійшли до складу ОТГ, адже після виходу хоча б одного на-
селеного пункту зі складу ОТГ вона втрачає відповідність Перспективному 
плану. А це спричинить позбавлення всіх передбачених Законом джерел 
надходжень у вигляді податків, всіх делегованих функцій, державної під-
тримки тощо.

Це ще раз підкреслює важливість зваженого проведення процедури 
добровільного об’єднання територіальних громад з врахуванням думки 
мешканців всіх населених пунктів. Порядок добровільного об’єднання те-
риторіальних громад див. рис. 7, стор.52-53. 
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5. Методика формування спроможних 
територіальних громад. Перспективний план 

формування територій громад

Як уже відзначалось в розділі 4, Законом «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» передбачено, що сам процес об’єднання має від-
буватись не хаотично, а у відповідності до Перспективного плану форму-
вання спроможних територіальних громад, який розробляється на підставі 
Методики формування спроможних громад.

Методика була затверджена рішенням Кабінету Міністрів 8 квітня, але 
оприлюднена лише 28 квітня. Розробка Перспективних планів відповід-
ними ОДА мала бути здійснена протягом місяця з моменту оприлюднення 
Методики – тобто до 28 травня 2015 року.

Треба наголосити, що саме Методика та Перспективний план мають ви-
значальне значення для процесу добровільного об’єднання територіальних 
громад, адже, як було відзначено, всі економічні та адміністративні префе-
ренції, передбачені для новостворених ОТГ, отримають лише ті громади, 
які об’єднаються у відповідності до саме цього Перспективного плану. В 
методиці постійно вживається вираз «спроможна територіальна громада», 
але фактично нею є об’єднана територіальна громада, яка була визначена 
в Законі. Тому можемо і надалі використовувати скорочення ОТГ.

Пропонуємо детально вивчити етапи створення типового Перспектив-
ного плану і те, яким чином передбачено врахування думки ОМС та гро-
мадськості в процесі його підготовки.

Отже, в Методиці зазначено:
2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:
спроможна територіальна громада — територіальні громади сіл (се-

лищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно 
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або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити на-
лежний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охоро-
ни здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, 
з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку 
інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

потенційний адміністративний центр спроможної територіальної грома-
ди — населений пункт (село, селище, місто), який, як правило, розташо-
ваний найближче до географічного центру території спроможної територі-
альної громади та має найбільш розвинуту інфраструктуру;

зона доступності потенційного адміністративного центру спроможної 
територіальної громади — територія навколо потенційного адміністра-
тивного центру спроможної територіальної громади, що визначається з 
урахуванням доступності послуг у відповідних сферах на території такої 
громади.

Стає зрозумілим, що Методика та розроблений Перспективний план 
мають за мету не суто технічне об’єднання будь-яких громад, а визначення 
найбільш успішного формату можливого об’єднання територіальних гро-
мад таким чином, щоб в результаті ОТГ була «спроможною» - тобто само-
стійно (або через ОМС) забезпечувала задоволення найголовніших потреб 
своїх мешканців. Є визначення і вимог до потенційних адміністративних 
центрів майбутніх ОТГ – в них має бути наявна відповідна інфраструктура 
для надання передбачених адмінпослуг. Також варто звернути увагу на ви-
значення так званих «зон доступності» адмінцентру ОТГ – головним фак-
тором тут є не відстань, а саме доступність отримання необхідних адмін-
послуг мешканцями населених пунктів.

3. Формування спроможних територіальних громад здійснюється з ура-
хуванням:

♦ здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні 
питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населен-
ня відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

♦ історичних, географічних, соціально-економічних, культурних особли-
востей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

♦ розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіаль-
них одиниць;
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♦ фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територі-
альних одиниць;

♦ трудової міграції населення;
♦ доступності послуг у відповідних сферах.
Цей пункт передбачає різностороннє та детальне вивчення наявної си-

туації в населених пунктах, які потенційно можуть увійти до складу май-
бутньої ОТГ, і саме цей аналіз (а не суто географічний чи картографічний 
підхід) має стати основою для отримання відповіді на питання щодо вхо-
дження чи невходження цього населеного пункту до складу ОТГ. Варто 
зазначити, що існує досить багато загроз, які можуть в майбутньому стати 
на заваді ефективній діяльності ОТГ і спричиняти соціальні конфлікти. Це 
можуть бути історичні аспекти, релігійні чи навіть питання вільних робочих 
місць і трудової міграції. Тому якісний аналіз ситуації на даному етапі – запо-
рука якісної підготовки Перспективного плану, а в подальшому – реально-
го створення спроможних територіальних громад.

4. Формування спроможних територіальних громад здійснюється шля-
хом:

♦ розроблення … облдержадміністрацією проекту перспективного 
плану;

♦ схвалення проекту перспективного плану … обласною радою;
♦ затвердження Кабінетом Міністрів України перспективних планів;
♦ добровільного об’єднання територіальних громад;
♦ формування органів місцевого самоврядування спроможних терито-

ріальних громад.
Як бачимо, Методика передбачає, що саме розробка та затвердження 

Перспективного плану мала б бути першим кроком процесу добровіль-
ного об’єднання територіальних громад, а лише наступними – власне 
процес об’єднання і формування нових ОМС об’єднаних громад. Оскіль-
ки внесення змін до Бюджетного кодексу та затвердження Закону про 
добровільне об’єднання територіальних громад було здійснено набагато 
раніше, ніж оприлюднено Методику, це мало як негативні, так і пози-
тивні наслідки. Негативним було те, що окремі територіальні громади 
розпочали процес об’єднання раніше, ніж з’явився Перспективний план, 
і є загроза, що формат їх об’єднання не зовсім відповідатиме Методиці 
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й Плану, а це може звести нанівець результати такого об’єднання. Вод-
ночас позитивом є те, що територіальні громади отримали можливість 
впливати на Перспективний план ще на етапі його підготовки та затвер-
дження, що сприятиме формуванню Перспективного плану з кращим 
врахуванням думки громад.

Сама ж процедура створення Перспективного плану передбачає, що 
розробляється він виключно ОДА, далі схвалюється обласною радою, але 
остаточно затверджується Кабінетом Міністрів. Таким чином, передбачено 
багатоступеневу систему, на кожному етапі якої є можливість внесення 
змін та уточнень, що також повинно сприяти формуванню ефективного 
Перспективного плану.

5. … облдержадміністрація розробляє проект перспективного плану 
відповідно до цієї Методики із  залученням у разі потреби представників 
органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та 
громадськості відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Цей пункт передбачає можливість залучення до розробки Перспектив-
ного плану широкого кола зацікавлених осіб – від представників ОМС до 
мешканців відповідних громад. На жаль, методика передбачає лише мож-
ливість такого залучення «в разі потреби», а не його обов’язковість. Тому 
важливим є ініціювання відповідних консультацій, надання пропозицій за-
цікавленими сторонами ще на етапі розробки перспективного плану.

Перейдемо безпосередньо до процедури формування Перспективного 
плану. Методика визначає, що існує чітка послідовність визначення по-
тенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад, 
які фактично і визначатимуть, якими бути майбутнім ОТГ. Для наочності 
будемо наводити етапи формування такого плану на прикладі Вінницької 
області.

отже, перша черга
6. Формування спроможних територіальних громад здійснюється у та-

кій послідовності:
1) визначення потенційними адміністративними центрами міст облас-

ного значення та населених пунктів, що мають статус районних центрів, та 
зон їх доступності.
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Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визнача-
ються на відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. 
Відстань може бути збільшена до 25 кілометрів у разі, коли чисельність 
населення спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від по-
тенційного адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не 
більш як 10 відсотків загальної чисельності населення такої громади. Така 
відстань може бути зменшена у разі відсутності доріг з твердим покриттям 
чи особливостей рельєфу, що унеможливлює сполучення (ріки без мостів, 
гори).

Зони доступності потенційних адміністративних центрів спроможних 
територіальних громад визначаються з урахуванням доступності послуг у 
відповідних сферах, зокрема часу прибуття для надання швидкої медич-
ної допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги, що не має 
перевищувати 30 хвилин;

Таким чином, наприклад, у Вінницькій області в першу чергу потенцій-
ними адміністративними центрами спроможних громад будуть визначе-
ні міста обласного значення (шість) та населені пункти – районні центри 
(міста та селища). Отже, в першій черзі будуть визначені 28 потенційних 
адміністративних центрів – це 27 центрів районів та м. Ладижин, яке не є 
центром району, але є містом обласного значення. 

Після цього навколо кожного з таких 28 адмінцентрів визначається зона 
доступності – до 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Зрозуміло, 
що до 20 кілометрів може означати і менше, аж до чинних меж населеного 
пункту, якщо він є вже зараз спроможним. Важливо, що показник 20 км 
(25 у виняткових випадках) є відстанню дорогами з твердим покриттям, а 
не радіусом навколо центру. Методикою передбачено, що за необхідності 
ця відстань може бути і меншою – якщо є певні проблеми у сполученні. Це 
важливо, оскільки два населених пункти на карті можуть бути розташовані 
поруч, але за відсутності дороги з твердим покриттям між ними з одного 
в інше треба їхати, наприклад, через районний центр, і фактична відстань 
дорогою може бути набагато більшою, ніж теоретична на карті. Важливий 
і зазначений час прибуття медичної та пожежної служб – до 30 хвилин, 
хоча цей час абсолютно відповідає часу доїзду по дорозі з твердим по-
криттям на відстань 20-25 км.
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Друга черга
2) визначення потенційними адміністративними центрами населених 

пунктів (сіл, селищ, міст), які раніше мали статус районних центрів та роз-
ташовані на відстані більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покрит-
тям від міст обласного значення та населених пунктів, які мають статус 
районних центрів, та зон їх доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визнача-
ються відповідно до підпункту 1 цього пункту.

У разі розташування в зоні доступності потенційного адміністративно-
го центру спроможної територіальної громади, визначеного відповідно до 
підпунктів 1 і 2 цього пункту, населеного пункту (села, селища, міста), який 
має відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та розвинуту інф-
раструктуру (зокрема, на території якого є загальноосвітній навчальний 
заклад I - III ступеня, проживає не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей 
дошкільного віку), такий населений пункт може бути визначений потенцій-
ним адміністративним центром спроможної територіальної громади;

Після того, як було визначено потенційні адміністративні центри першої 
черги та їх зони доступності, визначаються потенційні адміністративні цен-
три другої черги та їх зони доступності. Такими центрами стають населені 
пункти, які історично мали статус районних центрів, але важливо, що вони 
мають бути розташовані на відстані більше 20 км від визначених адмінцен-
трів першої черги. 

Наприклад, у Немирівському районі в першу чергу було визначено ад-
мінцентр у м. Немирів та зону його впливу, тоді в другу чергу потрапляє 
смт Брацлав, яке історично було районним центром та розташоване на 
відстані більше 20 км від Немирова. Зони доступності таких потенційних 
адмінцентрів визначаються аналогічно з попереднім пунктом – тобто до 
20 (25) км дорогами з твердим покриттям з врахуванням особливостей 
сполучення.

Важливо і те, що в цьому пункті визначено можливість формування 
окремих, самостійних ОТГ, які, навіть потрапляючи в зони впливу адмі-
ністративних центрів першої черги, відповідають визначеним критеріям. 
Цими критеріями, окрім інфраструктурного та фінансового і кадрового за-
безпечення, визначено показник наявності дітей шкільного віку (не менше 
250) та дошкільного віку (не менше 100). Такі населені пункти мають право 
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претендувати на статус окремих адміністративних центрів ОТГ. Водночас 
інші критерії (кількість населення, площа тощо) в розділі не зазначені і 
вони не можуть бути підставою для формування окремої ОТГ.

Наприклад, селище Стрижавка Вінницького району розташоване в зоні 
впливу адміністративного центру першої черги – м. Вінниця. Але оскільки 
Стрижавка має достатню інфраструктуру та кількість дітей шкільного і до-
шкільного віку більшу, ніж зазначено в Методиці, вона може претендувати 
на статус адміністративного центру окремої ОТГ.

Після цього другого етапу фактично буде визначено адміністратив-
ні центри, якими стануть всі центри районів, міста та більш-менш великі 
селища. Але залишається значна територія, де немає великих населених 
пунктів. На цих територіях визначатимуться адміністративні центри в тре-
тю чергу.

Третя черга
3) визначення потенційними адміністративними центрами інших насе-

лених пунктів (сіл, селищ, міст), територія яких не охоплюється зонами 
доступності потенційних адміністративних центрів, визначених відповідно 
до підпунктів 1 і 2 цього пункту, які розташовані на відстані не менш як 20 
кілометрів дорогами з твердим покриттям від таких потенційних адміні-
стративних центрів та частково забезпечені інфраструктурою.

Отже, серед всіх населених пунктів на території, яка не увійшла до зон 
впливу адміністративних центрів першої та другої черги, визначаються 
такі, які відповідають двом критеріям. По-перше, мають хоча б часткову 
інфраструктуру і - по-друге - розташовані на відстані більше 20 км від 
адміністративних центрів, визначених на попередніх етапах.

Зрозуміло, що саме формування таких ОТГ матиме найбільшу кількість 
варіантів та буде найбільш складним, адже фактично на таких територіях 
немає явно виражених зон впливу, трудової міграції, а часто і відповідних 
комунікацій та доріг з твердим покриттям між селами.

Методикою також передбачено, що якщо на такій території є два насе-
лених пункти, які в третій черзі можуть стати адміністративним центром, 
то перевага надається тому, який має більш розвинуту інфраструктуру.

7. Межі території спроможної територіальної громади визначаються по зо-
внішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що входять до її складу.
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Зрозуміло, що Закон та Методика передбачають об’єднання виключ-
но цілих територіальних громад, без можливості їх розділення, тому і 
межа новоствореної ОТГ має визначатись по зовнішніх межах громад, що 
об’єднались.

8. Межі територій спроможних територіальних громад визначаються з 
дотриманням таких вимог:

територія спроможної територіальної громади має включати території 
територіальних громад, що входять до її складу, та бути нерозривною;

спроможні територіальні громади розташовуються у межах терито-
рії … однієї області та у разі можливості одного району.

Цей пункт перегукується з положеннями Закону, який визначав ана-
логічні вимоги щодо розташування в межах однієї області та, за мож-
ливості, одного району. Нагадаємо, що приєднання громади з одного 
району до іншого можливе, але в процесі утворення таких громад на 
даний час виникають певні проблеми. Зміна меж районів є компетен-
цією Верховної Ради України. В першій версії Закону «Про добровільне 
об’єднання» було прописано процедуру, що обласна рада одночасно з 
затвердженням новоствореної ОТГ (до складу якої входять громади з 
різних районів) звертається до ВРУ щодо змін меж районів. Після вне-
сення змін пункт щодо затвердження ОТГ обласними радами було вида-
лено, що призвело до відсутності в Законі процедури змін меж районів 
і відсутності визначеного суб’єкту, який мав би звернутись до ВРУ. Це 
призвело до досить тривалого непризначення виборів приблизно в со-
рока ОТГ в Україні, до складу яких входять громади з різних районів. 
Більше того, ЦВК своїми постановами відмовляється призначати вибори 
в таких громадах, мотивуючи це саме входженням до однієї ОТГ громад 
з різних районів. На даний час це питання залишається відкритим, хоча 
цілком логічним було б покласти обов’язок звернення до ВРУ щодо змін 
районів на ОДА, наприклад під час надання другого висновку (Крок 8), 
одночасно з зверненням до ЦВК.

10. З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розро-
блення проекту перспективного плану може утворюватися робоча група, 
до складу якої входять представники … облдержадміністрації, відповідних 
органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та 
громадськості.
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Робоча група має забезпечити дотримання принципів прозорості та 
відкритості в процесі формування Перспективного плану, відповідно най-
більш доцільним є подання пропозицій щодо цього плану саме цій робо-
чій групі. Варто зазначити, що офіційно Законом не передбачено участь 
районних рад та РДА у процесі формування Перспективного плану, отже 
вони не є суб’єктами внесення пропозицій. Але з метою більш широкого 
обговорення аналогічні робочі групи було створено і на рівні РДА.

11. З метою врахування інтересів територіальних громад під час роз-
роблення проекту перспективного плану уповноважені … облдержадміні-
страцією посадові особи проводять консультації з уповноваженими пред-
ставниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також 
суб’єктами господарювання та їх громадськими об’єднаннями.

За результатами консультацій оформляється протокол.
Консультації проводяться під час:
визначення переліку територіальних громад, що можуть увійти до скла-

ду спроможної територіальної громади;
визначення переліку територіальних громад, території яких не охоплю-

ються зонами доступності потенційних адміністративних центрів;
визначення меж територій спроможних територіальних громад.
Консультації проводяться насамперед з представниками територіаль-

них громад, території яких охоплюються зонами доступності кількох по-
тенційних адміністративних центрів.

Цей пункт є ще одним механізмом, передбаченим Методикою для вра-
хування інтересів територіальних громад, підприємців та громадськості 
під час формування Перспективного плану. Дещо незрозумілим є форму-
лювання «суб’єктами господарювання та їх громадськими об’єднаннями» 
та невключення до цього пункту власне громадських організацій, але важ-
ливо, що механізм таких консультацій передбачено.

Важливе дотримання процедури таких консультацій. Методика визна-
чає, що консультації здійснюють «уповноважені … облдержадміністраці-
єю посадові особи проводять консультації з уповноваженими представни-
ками органів місцевого самоврядування». Отже, доцільно одним з пунктів 
рішень відповідного ОМС визначити конкретного «уповноваженого», офі-
ційно повідомити про це ОДА та, за потреби, запропонувати визначити 
конкретні терміни таких консультацій. 
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12. Якщо в процесі розроблення проекту перспективного плану після 
проведення консультацій виникла необхідність внесення до нього змін, 
проводяться додаткові консультації.

Цей пункт визначає можливість внесення змін до Перспективного плану 
на етапі його розробки, причиною для яких можуть стати саме консульта-
ції в спосіб, описаний в попередньому пункті. Причому після внесення змін 
може виникнути потреба в повторному влаштуванні консультацій.

13. Проект перспективного плану розробляється в електронному та па-
перовому вигляді та включає:

графічну частину, яка складається в масштабі 1:2000 – 1:10000, відо-
бражає межі спроможних територіальних громад, їх потенційні адміністра-
тивні центри та всі населені пункти, що увійшли до їх складу;

паспорти спроможних територіальних громад за формою згідно з додатком.
Важливо, що Перспективний план має складатися з двох частин - графіч-

ної і текстової, яка містить паспорти всіх потенційних ОТГ. Це дасть можли-
вість чітко зрозуміти межі майбутніх ОТГ, також перевірити правильність фор-
мування цього плану та дотримання вимог Методики під час його розробки. 
Паспорти майбутніх ОТГ мають не менш важливе значення – вони визначають 
інфраструктуру майбутньої ОТГ, надають різноманітні статистичні дані. 

Паспорт спроможної територіальної громади містить таку інформацію:

ПАСПорТ
______________________________________________________________
(найменування спроможної територіальної громади та її потенційного адміністративного центру)

Найменування показника Значення 
показника

1.

Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. 
у тому числі дітей: 
дошкільного віку 
шкільного віку

2.
Кількість населених пунктів, що входять до складу 
спроможної територіальної громади

3.
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 
територіальної громади, гривень
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Найменування показника Значення 
показника

у тому числі:
сформованих відповідно до ст. 64 Бюджетного 
кодексу України
бюджету розвитку
базової дотації
реверсної дотації

4.
Площа території спроможної територіальної 
громади, кв. км. 

5.
Кількість закладів, що утримуються за рахунок 
бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
загальноосвітніх навчальних закладів I – III 
ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I – II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня
дошкільних навчальних закладів
закладів позашкільної освіти 
закладів культури 
закладів фізичної культури
фельдшерсько-акушерських пунктів
амбулаторій, поліклінік
Лікарень
станцій швидкої допомоги

6.

Наявність приміщень для розміщення державних 
органів, установ, що здійснюють повноваження 
щодо: 
правоохоронної діяльності
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення 
соціального захисту
пожежної безпеки
казначейського обслуговування
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Найменування показника Значення 
показника

7.
Наявність приміщень для розміщення органів 
місцевого самоврядування

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу спромож-
ної територіальної громади

Поряд-
ковий 
номер

Найменування територі-
альних громад та населе-
них пунктів, що входять 
до їх складу, з зазначен-
ням адміністративного 

статусу

Чисельність 
населення 

станом на 1 
січня 2015 р.

Відстань до по-
тенційного ад-

міністративного 
центру спроможної 

територіальної 
громади, км

14. Проект перспективного плану схвалюється Верховною Радою Авто-
номної Республіки Крим, відповідною обласною радою та затверджується 
у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України.

Пункт повністю відповідає Закону і встановленому ним порядку про-
ходження етапів формування Перспективного плану.

Отже, підсумовуючи розділ, маємо ще раз наголосити на надзвичайній 
важливості якісної підготовки та погодження і обговорення Перспективно-
го плану формування спроможних громад. 

Приклад формування Перспективного плану
Зважаючи на те, що нині триває процес підготовки та внесення змін до 

Перспективного плану формування територій громад Вінницької області 
(детальніше див. розділ 7), доцільно навести приклад, як саме формують-
ся об’єднанні громади відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом 
Міністрів України. Спробуємо це зробити на практиці, на прикладі Хміль-
ницького району Вінницької області. 

Одразу зазначимо, що формування реального Перспективного 
плану має відбуватись виключно в межах всієї області, без врахуван-
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ня чинних меж районів, але для спрощення наведемо приклад одного 
окремого району.

Отже, маємо мапу Хмільницького району – див. рис.3, стор.50.
Перший крок (підпункт 1 п. 6 Методики) - визначення потенційними адмі-

ністративними центрами міст обласного значення та населених пунктів, що 
мають статус районних центрів, та зон їх доступності. Зони доступності таких 
потенційних адміністративних центрів визначаються на відстані не більш як 
20 км дорогами з твердим покриттям. Керуючись цією нормою Методики, 
визначаємо потенційним адміністративнним центром місто Хмільник, яке є 
містом обласного значення та районним центром – див. рис.4, стор.50.

… і одразу визначаємо зону його доступності, яка, відповідно до Мето-
дики, має складати не більше 20 км дорогами з твердим покриттям – див. 
рис.5, стор.51.

Наступний крок, зазначений в Методиці (підпункт 2 п.6 Методики) – 
визначення потенційними адміністративними центрами населених пунктів 
(сіл, селищ, міст), які раніше мали статус районних центрів та розташовані 
на відстані більш як 20 км дорогами з твердим покриттям від міст обласного 
значення, та населених пунктів, які мають статус районних центрів, і зон їх 
доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів, як і в по-
передньому випадку, визначаються на відстані не більш як 20 км дорогами 
з твердим покриттям. 

У Хмільницькому районі свого часу статус районного центру мало 
село Уланів. Воно розташоване від Хмільника на відстані 22 км. Отже, ви-
значаємо й Уланів як потенційний адміністративний центр… Див. рис.6, 
стор.51.

… і одразу визначаємо зону його доступності – див. рис.8, стор.54.
Тепер ми маємо визначені 2 потенційних адміністративнних центри, а 

також визначені зони їх доступності – див. рис.6 і рис.8, стор.51 і 54.
Наступний крок – накладаємо ці дві мапи одна на одну – див. рис.9, 

стор.54.
Ось що в нас вийшло:
- Сірим кольором позначено громади, які не увійшли в 20-ти кіломе-

трові зони доступності Хмільника та Уланова. Про ці громади ми погово-
римо окремо.
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- Зеленим позначено потенційні адміністративні центри громад;
-Жовтим – зона доступності Хмільника;
- Синім – зона доступності Уланова.
- Червоним – громади, які, за певних умов, могли б увійти як до складу 

об’єднаної Хмільницької громади, так і до складу об’єднаної Уланівської 
громади. 

Що ж робити з такими громадами? До якої громади їх потрібно від-
нести?

Відповідь на це питання дає Методика (п. 3). Зокрема, там зазначено:
Формування спроможних територіальних громад здійснюється з ура-

хуванням:
♦ здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні 

питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населен-
ня відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

♦ історичних, географічних, соціально-економічних, культурних особли-
востей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

♦ розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць;

♦ фінансового забезпечення відповідних адміністративно-
територіальних одиниць;

♦ трудової міграції населення;
♦ доступності послуг у відповідних сферах.
Якщо проаналізувати визначені червоним кольором громади, вра-

хувавши всі визначені Методикою особливості, зокрема історич-
ні, соціально-економічні, також трудову міграцію населення, а також 
обов’язково здійснивши консультації з уповноваженими представника-
ми громади (!), можна зробити висновок щодо можливої належності цих 
громад до об’єднаних Хмільницької чи Уланівської. Наприклад, Марку-
шівська громада перебуває в зоні доступності і Хмільника, і Уланова. Але 
переважна більшість населення працює в агрофірмі в селі Жданівка, яке 
є в зоні доступності саме Хмільника. Тому, враховуючи цю особливість, 
можна віднести Маркушівську громаду до об’єднаної Хмільницької. 

Проаналізувавши таким чином кожну громаду, яку ми позначили чер-
воним кольором, маємо таку картину – див. рис.10, стор.55.
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Але залишаються громади, позначені сірим кольором. Нагадуємо, вони 
не увійшли у 20-ти кілометрові зони доступності Хмільника та Уланова. 

Методика і в таких випадках стане в пригоді. Ось що в ній зазначається 
(підпункт 1 пункту 6):

Відстань може бути збільшена до 25 кілометрів у разі, коли чисельність 
населення спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від по-
тенційного адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не 
більш як 10 відсотків загальної чисельності населення такої громади. 

Перший крок – визначаємо, чи потрапляють зазначені громади, а саме 
Терешпільська, Сулківська та Мар’янівська, хоча б у 25 кілометрову зону 
доступності хоча б одного з потенційних адміністративних центрів. Визна-
чаємо відстані від центрів цих громад до Хмільника та Уланова. Маємо такі 
відстані до громад:

Громади
Хмільник Уланів

км хв км хв

Мар’янівка 23,9 30 27,8 35

Сулківка 21,5 32 25,4 37

Терешпіль 24 35 34,5 48

Отже, зазначені громади можуть бути об’єднанні з Хмільницькою, 
оскільки відстані, на яких вони розташовані від Хмільника, є в межах 25 
кілометрів. Натомість до Уланова відстані перевищують 25-кілометрову 
зону.

Але для цього потрібно, щоб була виконана ще одна умова: чисель-
ність населення спроможної територіальної громади (Хмільницької) в зоні 
віддаленості від потенційного адміністративного центру має становити не 
більш як 10% загальної чисельності населення такої громади. Тобто на-
селення кожної з «проблемних» громад має бути меншим 10% від всього 
населення об’єднаної громади. 

Кількість населення громад:
Сулківська сільська рада – 586 осіб.
Терешпільська сільська рада – 800 осіб.
Мар’янівска сільська рада – 681 особа.
Хмільницька міська рада – 28 226 осіб.
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Виходить, що разом в Сулківській, Терешпільській та Мар’янівській гро-
мадах проживає – 2067 осіб.

10% від населення лише Хмільника, без врахування кількості населен-
ня всієї об’єднаної громади, складає 2822,6 осіб. Отже, наші «проблемні» 
громади можна віднести до об’єднаної Хмільницької громади.

Зазначимо, що такі громади можуть бути віднесені до складу 
об’єднаних громад з інших районів, якщо відстань до їх потенційних 
адміністративних центрів виявиться ближчою. Але не в нашому випад-
ку, тому що Терешпільська, Сулківська та Мар’янівська громади меж-
ують з Хмельницькою областю, а і Методика, і Закон «Про добровільне 
об’єднання громад» забороняє змінювати межі областей. І тому наші 
громади мають залишитися у Вінницькій області й саме в Хмільниць-
кому районі. 

Отже, маємо таку картину з двома об’єднаними спроможними громада-
ми – див. рис.11, стор.55.

Варто зазначити, що бувають випадки, коли в зоні доступності потен-
ційного адміністративного центру знаходиться досить потужна громада зі 
значним потенціалом. Чи може така громада претендувати на те, щоб ста-
ти потенційним адміністративним центром і об’єднати навколо себе інші 
громади?

Ось що про це каже Методика (підпункт 2 п. 6):
У разі розташування в зоні доступності потенційного адміністратив-

ного центру спроможної територіальної громади … населеного пункту 
…, який має відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та 
розвинуту інфраструктуру (зокрема, на території якого є загальноос-
вітній навчальний заклад I – III ступеня, проживає не менш як 250 дітей 
шкільного і 100 дітей дошкільного віку), такий населений пункт може 
бути визначений потенційним адміністративним центром спроможної 
територіальної громади.

Візьмемо, для прикладу, найбільші сільські громади, які б могли бути 
потенційними адміністративними центрами, а саме: Жданівську, Широко-
гребельську та Сальницьку. 

Всі ці села мають школи І-ІІІ ступеня (одинадцятирічки). А ось що 
маємо з кількості дітей, які проживають в цих населених пунктах (звер-
таємо увагу: саме тих, які проживають в конкретному населеному пунк-
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ті, а не в усій громаді, яка може вже зараз складатися з кількох сіл, а 
тим більше – не можна підраховувати кількість дітей, які проживати-
муть після того, якби зазначені громади стали центрами і об’єднали 
навколо себе інші громади).

Отже, Жданівська громада: дітей шкільного віку – 175, дошкільного – 
75; 

Широкогребельська: дітей шкільного віку – 191; дошкільного (інфор-
мацію не знайдено);

Сальницька: дітей шкільного віку – 206, дошкільного – 53.
Див. рис.12, стор.56.
Але Методика визначає, що потенційним адміністративним центром 

може стати населений пункт, який має відповідні кадрові ресурси, фінан-
сове забезпечення та розвинуту інфраструктуру (зокрема, на території 
якого є загальноосвітній навчальний заклад I – III ступеня, проживає не 
менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку).

Якщо взяти тільки останній критерій, який містить чіткі кількісні ви-
значення, то можна зробити висновок, що жодна з зазначених громад не 
може претендувати на те, щоб стати окремим адміністративним центром і 
об’єднати навколо себе інші громади.

Отже, проаналізувавши і виконавши всі вимоги Методики формуван-
ня спроможних територіальних громад, ми дійшли висновку, що в Хміль-
ницькому районі може бути сформовано лише 2 спроможні об’єднанні 
громади – Хмільницька та Уланівська – див. рис.11, стор.55.
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6. Перспективний план формування територій 
громад Вінницької області. Створення перших 

об’єднаних територіальних громад

Варто окремо зупинитись на певних практичних аспектах, які виникли 
під час розробки та затвердження Перспективного плану формування те-
риторій громад Вінницької області.

Під час розробки перспективного плану після численних змін та допо-
внень було сформовано проект, який визначив утворення в Вінницькій об-
ласті 106 територіальних громад. Цей проект було винесено на розгляд 
Вінницької обласної ради, яка своїм рішенням на 38-й сесії 6 скликання від 
24 червня 2015 р. № 894 «Про проект Перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області» схвалила його. В тому ж рішенні, 
зважаючи на необхідність продовження доопрацювання проекту Перспек-
тивного плану, було рекомендовано створити постійну спільну робочу гру-
пу Вінницької ОДА та Вінницької обласної ради, яка б узяла на себе функції 
оперативного врахування пропозицій. Рекомендувалось також влаштува-
ти зустрічі та громадське обговорення на рівні кожної потенційної ОТГ. Такі 
зустрічі, але на рівні районів, відбулись протягом липня-серпня 2015 року і 
показали необхідність  внесення змін до існуючого проекту Перспективного 
плану на основі пропозицій самих громад. З рішенням та зверненням мож-
на ознайомитись тут http://www.vinrada.gov.ua/rishennya-38-sesii-oblasnoi-
radi-6-sklikannya-vid-24-chervnya-2015-roku--894-%E2%80%9Epro-proekt-
perspektivnogo-planu-formuvannya-teritorij-gromad-vinnickoi-oblasti.htm

Таке звернення та висловлена необхідність подальшого обговорення 
Перспективного плану були зумовлені тим, що як експерти, зокрема й авто-
ри цього посібника, так і депутати обласної ради мали певні зауваження до 
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сформованого проекту Перспективного плану, який виносився для схва-
лення. З одного боку, вони стосувались побажань представників територі-
альних громад, які не були враховані в проекті, з іншого – стосувались по-
рушень Методики, які були допущені під час розробки проекту. Зокрема, 
найбільш яскравими випадками можна вважати запропоноване створення 
ОТГ, які повністю дублюють межі сучасних районів – це Оратівський та 
Ямпільський райони. Тут прослідковувалось порушення Методики, зо-
крема в недотриманні п. 6, який визначав максимальну відстань від ад-
міністративного центру у 20 км дорогами з твердим покриттям, яку в 
окремих випадках можна збільшити до 25 км, якщо в проміжку між 20 і 
25 км проживає не більше 10% населення. Для обох цих районів відстань 
до населених пунктів, що розташовані на кордоні району, перевищувала 
максимально допустимі 25 км, а для Оратівського району аналіз показав, 
що у проміжку між 20 і 25 км дорогами з твердим покриттям проживає 
близько 26% населення. Тому логічним рішенням стало ухвалення об-
ласною радою звернення щодо продовження внесення змін до Перспек-
тивного плану.

Після схвалення проекту Перспективного плану Вінницькою обласною 
радою 24 червня цей проект було передано на затвердження до Кабіне-
ту Міністрів. КМУ тривалий час не затверджував проект Перспективного 
плану, здійснювались додаткові консультації та уточнення. Затвердження 
Перспективного плану формування територій громад Вінницької області 
відбулось 13 жовтня 2015 р. відповідно до рішення №1076-р (http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/1076-2015-%D1%80 ). 

Рішення містило такі пункти:
1. Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про добро-

вільне об’єднання територіальних громад» затвердити перспективний 
план формування територій громад Вінницької області, що додається.

2. Вінницькій обласній державній адміністрації продовжити роботу з 
підготовки пропозицій про внесення змін до плану, затвердженого цим 
розпорядженням, та внесення таких пропозицій в установленому порядку 
на розгляд Кабінету Міністрів України.

Треба зазначити, що затверджений КМУ Перспективний план містив 
тільки 27 ОТГ зі 106, що були схвалені обласною радою. Виходячи з п. 2 
Постанови, КМУ визнав необхідність доопрацювання Перспективного 
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плану, внесення змін через робочу групу ОДА з подальшим схваленням 
обласною радою та передачею на остаточне затвердження до КМУ. 

Такий стан речей став причиною того, що Громадською організаці-
єю «ПРАВО», спільно з групою експертів – Віталієм Дорохом, Андрі-
єм Кавунцем, Володимиром Шереметою, Таїсією Гайдою та Михай-
лом Бардиним – було здійснено громадську експертизу діяльності 
Вінницької ОДА, предметом якої був стан дотримання та виконання 
своїх повноважень Вінницькою обласною державною адміністрацією 
під час розробки Перспективного плану формування територій гро-
мад Вінницької області.

Групою експертів було з’ясовано, що під час розробки проекту Перспек-
тивного плану формування територій громад Вінницької області Вінниць-
кою ОДА було порушено Методику формування спроможних територіаль-
них громад, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України №214 від 
08 квітня 2015 р., зокрема:

♦ не було створено робочу групу, яка б забезпечила відкритість та про-
зорість діяльності з розроблення проекту Перспективного плану; 

♦ не було визначено повноваження робочої групи з питань підготовки 
Перспективного плану, її завдання, а також часові рамки, в яких ці завдан-
ня мають бути виконані;

♦ не було уповноважено посадових осіб Вінницької ОДА для прове-
дення консультацій з уповноваженими представниками органів місцевого 
самоврядування та їх асоціацій, а також суб’єктами господарювання та їх 
громадськими об’єднаннями;

♦ було проігноровано вимоги, зазначені в Методиці, щодо проведення 
консультацій під час розробки проекту Перспективного плану, зокрема, що 
стосується протоколювання проведених консультацій та здійснення по-
вторних консультацій під час коригування проекту Перспективного плану;

♦ було допущено значні прорахунки щодо визначення потенційних ад-
міністративних центрів спроможних територіальних громад та визначення 
зон їх доступності;

♦ не було сформовано цілісний проект Перспективного плану (його 
графічну частину), яка б охоплювала всю територію області та відобража-
ла межі спроможних територіальних громад, їх потенційні адміністративні 
центри та всі населені пункти, що увійшли до їх складу.
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Детальніше з пропозиціями можна ознайомитись на сайті Вінницької 
ОДА (http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%9B%D0%
9C%D0%9B%D0%A7A3WD3F)

Всі зазначені порушення Методики, які було допущено під час розроб-
ки проекту Перспективного плану, а також відсутність звернень представ-
ників Вінницької ОДА, які займалися розробкою проекту Перспективного 
плану, до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства з проханням надати роз’яснення щодо засто-
сування Методики призвели до того, що Кабінет Міністрів погодив лише 
27 громад з 106 запропонованих проектом Перспективного плану. Резуль-
тати громадської експертизи були враховані ОДА, і 28 січня 2016 року було 
видано розпорядження №45 «Деякі питання внесення змін до Перспек-
тивного плану формування територій громад області», яким передбачено, 
зокрема, і створення Робочої групи, визначення уповноваженої посадо-
вої особи ОДА та здійснення відповідних консультацій з уповноваженими 
особами органів місцевого самоврядування, перевидання цих методичних 
рекомендацій та розробку змін до наявного Перспективного плану (http://
www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%9B%D0%9C%D0%9
B%D0%A7A6SBEY ).

Зокрема, в цьому розпоряджені рекомендувалось ОМС визначити упо-
вноважених осіб, провести відповідні консультації, а всі пропозиції – уза-
гальнити в період до 1 червня 2016 року, наслідком чого має стати під-
готовка низки змін та доповнень до існуючого проекту Перспективного 
плану. Тому процес внесення змін до проекту Перспективного плану три-
ває, і саме активна позиція представників громад повинна визначити необ-
хідність внесення тих чи інших уточнень.

Паралельно відбувався процес добровільного об’єднання окремих гро-
мад в області. Формат цього добровільного об’єднання в більшості випад-
ків не відповідав існуючому проекту Перспективного плану, але загальна 
динаміка процесу була позитивною.

Зокрема, Калинівська міська рада пройшла процедуру добровільного 
об’єднання з Дружелюбівською сільскою радою і отримала відповідний по-
зитивний висновок ОДА, передбачений ч. 4 ст. 7 Закону «Про добровільне 
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об’єднання територіальних громад» - тобто пройшли крок 6. Аналогіч-
ний шлях пройшла і Студенянська сільска рада Піщанского району, що 
об’єднувалася з Гонорівською сільскою радою, і також отримала відпо-
відний висновок ОДА. Виникає питання про відповідність цих громад Пер-
спективним планам. Адже умовою отримання державної цільової субвен-
ції, переходу на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом та 
інших преференцій була відповідність ОТГ Перспективному плану.

Якщо проаналізувати Калинівську та Студенянську територіальні гро-
мади, то вони не відповідають проекту Перспективного плану, який був 
схвалений обласною радою, але ОТГ, до яких вони входили відповідно 
до цього проекту, не були затверджені КМУ. Тобто питання відповідності 
Перспективному плану залишалось відкритим, як і питання, чи отримають 
ці громади фінансові, податкові та інституційні переваги, передбачені За-
коном про добровільне об’єднання. Якщо для Калинівської ОТГ такі пер-
спективи виглядали більш реальними, адже Калинівка – районний центр, 
отже однозначно має стати адміністративним центром ОТГ, а Дружелюбів-
ка – одне з сіл, які відповідно до схваленого обласною радою проекту Пер-
спективного плану мали увійти до складу Калинівської ОТГ. Проблемою 
було те, що проект Перспективного плану, схвалений обласною радою, 
передбачав входження до Калинівської ОТГ ще кількох сіл, але об’єднання 
в форматі Калинівка та Дружелюбівка можна було сприймати як перший 
крок на шляху створення спроможної ОТГ з перспективою подальшого 
розширення.

Зовсім інша ситуація в Піщанському районі. Студенянська та Гонорів-
ська сільські ради, які заявили про добровільне об’єднання та створення 
Студенянської ОТГ, відповідно до того ж проекту Перспективного плану, 
схваленого облрадою, мали б увійти до складу Піщанської ОТГ. Отже, ство-
рення окремої Студенянської ОТГ ставало прямою суперечністю з чинним 
проектом Перспективного плану і вимагало внесення кардинальних змін 
до нього, а саме – збільшення кількості ОТГ.

Варто відзначити, що ці громади пройшли тільки часткову процедуру 
добровільного об’єднання громад, адже після отримання висновку ОДА 
мали б відбутись сесії рад, що об’єднуються, а потім ці рішення мали б 
бути затверджені рішенням обласної ради, яка і повинна була призначити 
перші місцеві вибори в новостворених ОТГ. Всього таких громад в Україні 
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нараховувалось 159. На той час тривали певні обговорення щодо внесення 
змін до Закону про добровільне об’єднання, зокрема через побоювання 
окремих експертів, що відповідні обласні ради можуть з політичних причин 
затягувати або взагалі не приймати рішення про затвердження об’єднання 
громад. Одним з варіантів вирішення проблеми була розробка змін, від-
повідно до яких обласну раду позбавляли права затверджувати ОТГ, і ОТГ 
створювалась автоматично після рішень відповідних місцевих рад, а право 
призначення перших місцевих виборів покладалось на Центральну вибор-
чу комісію за поданням відповідної ОДА, до якої мали звернутись місцеві 
ради, що об’єднуються.

Ці зміни пройшли процес обговорення і 4 вересня 2015 року відбулось 
їх внесення до Закону про добровільне об’єднання територіальних громад 
– Закон № 676-VIII від 04.09.2015 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-
19 ) В Законі було зазначено:

Ст. 14. Ч. 6: Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів 
призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному 
законом;

Одразу ж після вступу в силу цього Закону Центральна виборча комісія 
своєю постановою №232 від 7 вересня 2015 р. визначила (http://www.cvk.
gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=41186&what=0 ):

1. Призначити на неділю, 25 жовтня 2015 року перші вибори депута-
тів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 
та відповідних сільських, селищних, міських голів згідно з переліком, що 
додається.

В переліку було вказано всі 159 громад, які на той момент пройшли 
процес добровільного об’єднання і отримали висновки відповідних ОДА, 
серед них Калинівська і Студенянська (Піщанського району) ОТГ у Ві-
нницькій області.

Аналіз цих 159 ОТГ показав, що лише 52 з них повністю відповідали 
проектам або затвердженим Перспективним планам областей. Тому ви-
никало питання: а чи отримають всі ці 159 новостворених об’єднаних гро-
мад передбачені Законом преференції та повноваження у випадку невід-
повідності Перспективному плану? Одним з логічних варіантів вирішення 
проблеми було внесення змін до існуючих Перспективних планів з метою 
приведення їх у відповідність до реально створених ОТГ, навіть у випадку, 
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якщо вони порушують вимоги Методики і не є спроможними. Цей крок до-
зволив би надати суттєвих стимулів пілотним громадам, що об’єдналися, 
і створити позитивний приклад для інших громад, таким чином активізу-
вавши процес добровільного об’єднання. 

Такий процес розпочався у всіх областях, зокрема депутати Вінниць-
кої обласної ради своїм рішенням 3-ї сесії 7 скликання №25 від 16 груд-
ня 2015 р. схвалили внесення змін до Перспективного плану (http://
www.vinrada.gov.ua/rishennya-3-sesii-oblasnoi-radi-7-sklikannya-vid-16-
grudnya-2015-r-25-pro-vnesennya-zmin-do-rishennya-38-sesii-oblasnoi-
radi-6-sklikannya-vid-24-chervnya-2015-roku--894-%E2%80%9Epro-proekt-
perspektivnogo-planu-formuvannya-teritorij-gromad-vinnickoi-oblasti.htm), 
передбачивши Калинівську міську ОТГ та Студенянську сільску ОТГ Піщан-
ского району, які повністю відповідали фактично створеним громадам.

Наступним кроком для забезпечення новостворених ОТГ можливістю 
отримання всіх переваг від об’єднання стало затвердження змін до Пер-
спективних планів відповідних областей Кабміном. Щоб не приймати низку 
окремих рішень, було розроблено Закон України №925-19 від 25.12.2015 
р. (опубліковано 12.01.2016 р.) «Про внесення змін до Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо особливос-
тей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних 
осіб» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/925-19, в Прикінцевих положен-
нях якого передбачалось:

3. Уповноважити Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням, 
без дотримання порядку, визначеного частиною третьою статті 11 Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»:

1) визнати спроможними відповідно до цього Закону об’єднані терито-
ріальні громади, які 25 жовтня 2015 року обрали на перших виборах депу-
татів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського 
голову;

2) внести зміни до затверджених перспективних планів формування те-
риторій громад областей, включивши до них об’єднані територіальні гро-
мади, які 25 жовтня 2015 року обрали на перших виборах депутатів сіль-
ської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голову.

Отже, так було подолано певні юридичні суперечності та створено 
можливості для отримання всіма 159 новоствореними ОТГ (зокрема і 



Калинівською міською ОТГ та Студенянською сільскою ОТГ) всіх префе-
ренцій, передбачених Законом про добровільне об’єднання та Бюджетним 
кодексом.

Із цього Закону випливало, що КМУ повинен затвердити як спроможні 
виключно ті ОТГ, в яких відбулись вибори в жовтні 2015 року, шляхом вне-
сення відповідних змін до Перспективних планів. Але якщо ми розглянемо 
Постанову КМУ № 1345-р від 23.12.2015, то виявиться що фактично в ній 
відбулось затвердження всіх територіальних громад, які розміщені в меж-
ах цих районів (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1076-2015-%D1%80). 
Таким чином, у Калинівському районі було затверджено всі 6 громад, а 
в Піщанському – всі 4 громади, а отже загальна кількість громад, затвер-
джених Постановою КМУ, зросла до 37. Зрозуміло, що це ще не всі гро-
мади області, а тому процес внесення змін до Перспективного плану буде 
продовжено. 
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Висновки

Отже, підсумовуючи всі аспекти процесу децентралізації влади в Укра-
їні та його складової – добровільного об’єднання територіальних громад, 
можемо зробити такі висновки:

1. Україна рухається в напрямку, закріпленому в Європейській хартії 
місцевого самоврядування, та, використовуючи досвід країн Європи (пе-
редусім Польщі), декларує пріоритетом реформ децентралізацію з пере-
дачею повноважень на рівень територіальної громади.

2. Процес децентралізації влади є складним та складається з багатьох еле-
ментів. Окремі з них – бюджетна децентралізація, податкова децентралізація, 
можливість передачі повноважень на рівень громад та формування незалеж-
них бюджетів цих громад – сьогодні вже прописані в нормативних документах 
у вигляді Законів та Постанов КМУ. Та попереду ще досить складний процес 
узгодження інших аспектів децентралізації і внесення необхідних змін до відпо-
відних підзаконних актів, які мають забезпечити неухильне виконання реформ. 

3. Напрямок реформування закріплено на рівні офіційних документів 
(Концепція реформування, План виконання тощо), проте станом на січень 
2016 року бачимо відставання від запланованих термінів, яке потребує від-
повідних коректив.

4. Якщо розглядати процес добровільного об’єднання територіальних 
громад як окрему складову, то головною перевагою Закону є можливість 
для майбутньої об’єднаної – спроможної – територіальної громади отри-
мати чіткі й незалежні функції та повноваження з задоволення потреб 
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мешканців територіальних громад і фінансові ресурси, зокрема і місце-
ві податки, на їх реалізацію. Цей процес об’єктивно потрібен українським 
громадам, адже, зважаючи на значну кількість малих територіальних гро-
мад, які є суто дотаційними, говорити про ефективне задоволення потреб 
мешканців таких громад неможливо. І саме об’єднання має призвести до 
значного поліпшення ситуації та створити умови для передачі відповідних 
повноважень таким громадам.

5. Окремо варто зазначити щодо добровільності процесу об’єднання. 
Зараз багато нарікань на те, що громади «змушують» об’єднуватись у від-
повідності до Перспективного плану, і вони зобов’язані будуть об’єднатися 
лише так, як визначено Перспективним планом. Насправді це не зовсім 
так. Громади мають повне право об’єднуватися, як вони захочуть. Головне, 
щоб це було у відповідності до Закону про об’єднання (наприклад, вимога 
щодо об’єднання виключно суміжних громад). Тобто кожна громада в про-
цесі реформування місцевого самоврядування може обрати будь який з 
трьох можливих варіантів поведінки: 

а) – взагалі ні з ким не об’єднуватись;
б) – об’єднатися з іншими громадами в довільній конфігурації – голов-

не, щоб громади були суміжні;
в) – об’єднатися так, як визначено Перспективним планом. 
Але якщо громади хочуть отримати передбачені преференції з боку 

держави, то мусять об’єднатися відповідно до Перспективного плану. 
Хоча досвід перших ОТГ показав, що Перспективні плани було змінено у 
відповідності до реально створених ОТГ, але системність такого кроку є 
сумнівною.

6. Аналізуючи Методику формування спроможних територіальних гро-
мад, варто відзначити, що вона має чіткі умови для визначення потенцій-
них адміністративних центрів та меж майбутніх спроможних територіальних 
громад. Зважаючи на добровільність процесу, на перший план виходить ви-
вчення та врахування думки мешканців відповідних громад, інформаційно-
просвітницька робота з роз’яснення переваг об’єднання. Неприпустимо на 
цьому етапі здійснювати формування громад під зовнішнім тиском, адже 
остаточне рішення про об’єднання належить власне цій громаді.
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На даний час продовжується підготовка низки законопроектів, які мають 
внести зміни або доповнити існуючу законодавчу базу щодо об’єднання гро-
мад. Зокрема, підготовлено законопроект №3638 від 11.12.2015  р. - Проект 
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо меха-
нізму стимулювання подальшого процесу добровільного об’єднання територі-
альних громад (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57408). 
Це так званий законопроект «про масляні плями», який дозволить оптимізу-
вати процес об’єднання, зокрема дасть можливість об’єднатись громадам, які 
визначені перспективним планом з дотриманням умов спроможності у випад-
ку, якщо невелика частина майбутньої ОТГ не бажає об’єднуватись, а також 
дасть можливість розширювати межі вже існуючих ОТГ.

У цьому матеріалі ми намагались максимально об’єктивно та різнобічно ви-
світлити всі аспекти, які передували та стали причиною появи Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», а також, окрім його де-
тального аналізу, розглянули й інші суміжні документи, які мають безпосеред-
ній вплив на процес об’єднання – Методику формування спроможних громад, 
Бюджетний кодекс тощо. Сподіваємось, що матеріал сприятиме зростанню рів-
ня усвідомленості серед керівників та працівників органів місцевого самовря-
дування, депутатів місцевих рад та громадськості щодо процесу добровільного 
об’єднання і майбутніх переваг та можливих загроз під час його реалізації. 

Автори готові на запрошення органів місцевого самоврядування та ви-
конавчої влади, інститутів громадянського суспільства влаштувати необ-
хідні інформаційні та просвітницькі заходи з цієї тематики, надати необхід-
ну методичну та консультаційну допомогу. Наша спільна мета – створення 
мережі справді спроможних територіальних громад Вінниччини, які задо-
вольнятимуть потреби своїх мешканців і таким чином сприяти процесу де-
централізації влади в Україні.
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