
Проблеми, які потребують розв’язання 

  

Централізація влади 

Слабка матеріально-

фінансова база 

територіальних громад   

Надмірна подрібненість 

адміністративно-

територіальних одиниць  

Високий рівень корупції 

Низький рівень прийняття 

управлінських рішень 

Неузгодженість політики щодо 

розвитку з реальними 

інтересами територіальних 

громад 

Погіршення якості та 

доступності публічних послуг  

Зношеність теплових, 

каналізаційних, 

водопостачальних мереж і 

житлового фонду  

Ризик виникнення  

техногенних катастроф  

Зниження рівня  

професіоналізму посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Погіршення інвестиційної 

привабливості територій 

Складна демографічна ситуація 

(старіння населення, 

знелюднення сільських 

територій)  

Посилення соціальної напруги серед населення  



ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ 

  

Базове законодавство 
Про місцеве самоврядування в Україні (нова редакція); 

Про префектів; 

Про засади та порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою; 

Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей 

 

 

Наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями за принципом субсидіарності. 
 

Утворення виконавчих органів обласних і районних рад та розподілу повноважень між ними. 
 

Реорганізація місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу. 
 

Чітке визначення адміністративно-територіальної одиниці базового рівня. 

 

 

Правова основа 

 РЕАЛІЗАЦІЯ   

 

 

Галузеве законодавство 
Суміжні законопроекти у 22 сферах і галузях за окремим переліком 

 

 
 

Зміни до Конституції України  

Правова основа 



ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ  

Визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади 
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Підвищення спроможності територіальних громад 

Закон України «Про добровільне 

об'єднання територіальних 

громад» 

Закон України «Про 

співробітництво територіальних 

громад» 

Добровільне об'єднання 

територіальних громад 

Співробітництво 

територіальних громад 

Створення передумов для удосконалення системи органів місцевого самоврядування 

на відповідній територіальній основі 
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СТАН ФОРМУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

Стан схвалення перспективних планів 

Тернопільська 

Волинська 
Рівненська 

Житомирська 

Закарпатська 

Чернівецька 

Івано-
Франківська 

Львівська 

Хмельницька 

Вінницька 
 

Київська 

Черкаська 

Одеська Миколаївська 

Херсонська 
 

Запорізька 

Кіровоградська 

Дніпропетровська 

Полтавська 

Чернігівська Сумська 

Харківська 
Луганська 

Донецька 

м. Київ 

22 Схвалено обласними радами 

2 Не схвалено обласними радами 

3 (16)  

8 (40)  

12 (44)   

22 (213)  

Стан формування об'єднаних територіальних  громад 

159 Об'єднаних громад в яких призначено перші місцеві вибори 

(793) (Територіальні громади, які об'єдналися) 

5 (22)  

15 (43)  

9 (49) 

2 (6) 10 (29) 

6 (21)  

3 (20)  
2 (6)  

2 (10)  

15 (46)  

26 (166)  

2 (4)  

1 (4)  

1 (2)  

5 (13)  
1 (8)  

1 (4)  

3 (8)  

5 (19)  

Доходи місцевих бюджетів, млрд. грн. 

50,4 
70,9 

+ 40,7% 

січень-вересень 2014 р. січень-вересень 2015 р. 
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Стратегічні цілі 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KPI • Кількість утворених спроможних 
(об’єднаних) територіальних громад 

• Частка коштів місцевих бюджетів у 
зведеному бюджеті 

• Кількість повноважень переданих ОМС 

• Оцінка населенням функціонування ОМС в 
кожній області (соціальні дослідження)  

 
Основні 

досягнення 

 

Забезпечено законодавчі  засади для 
створення територіальної основи 
формування спроможних 
територіальних громад  
 

 

Зміцнено місцеві бюджети – 
проведено фінансову та податкову 
децентралізацію  

Запроваджено практику  
міжмуніципального співробітництва 

Високий рівень 
конкурентоспроможності регіонів 

Стратегічні цілі та основні досягнення 

Місія – розбудова ефективної системи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади. 

Ефективна системи влади 

Висока якість послуг 


