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Методика
формування 
спроможних 
територіальних 
громад

Розроблення проекту 
перспективного плану 
ОДА (РМ АРК)

Перспективний план 
затверджується КМУ 

Врегульовано Законом України 
"Про добровільне 
об'єднання громад"

Проведення консультацій

Проведення консультацій

Проведення консультацій

Загальний алгоритм: Робоча група здійснює свою діяльність 
на принципах відкритості та прозорості.
ОДА залучають представників ОМС, ОСН 
та громадскість для формування 
пропозицій.

Склад Робочої групи: 
голова обласної ради або його заступник;
головний архітектор області;
керівники структурних підрозділів ОДА;
керівник головного управління юстиції області;
не менше, як по два представники від ОМС;
представники місцевих наукових установ;
етнографи та краєзнавці;
представники громадських організацій;
поважні люди;
експерти різного профілю;
інші особи. 

    

У населених пунктах поза 
доступністю визначених центрів
обирається поселення з найбільш 
розвиненою інфраструктурою.

Для врахування інтересів 
територіальних громад ОДА проводить 
консультації з представниками:

ОМС;
асоціацій ОМС;
суб’єктів господарювання;
громадських об’єднань;
всіх територіальних громад;
результати оформляються протоколами.

Етапи формування 
спроможних 
громад:

Голова ОДА утворює та 
очолює Робочу групу

Добровільне об'єднання 
територіальних громад

Затвердження 
перспективного плану КМУ

Складаються паспорти СТГ

Визначення адмінцентрів

Зони доступності центрів

Перелік ТГ, що увійдуть до ОТГ

Межі СТГ

Потенційні адміністративні центри:
1.1. Міста обласного значення; 
1.2. Районні центри;
2.1. Міста; 
2.2. Селища; 
2.3. Села.
Історичні центри, 
віддалені >20км від 1.1. та 1.2.

Формування ОМС ОТГ

Відстань від поселень до Центру СТГ не 
більше 20 кілометрів по дорогах з твердим 
покриттям (максимум 25 км, якщо 
чисельність жителів, що далі 20 км, менше 
10% від загальної)
Виключення: 
1) можливе зменшення відстані у випадках 
відсутності сполучення чи особливостей 
рельєфу (ріки без мостів, гори).

Загальні принципи:
розвинена інфраструктура; 
рівновіддаленість від поселень;
доступність публічних послуг; 
(зокрема: швидка та пожежна 
прибуває < 30 хв.)

Межі території СТГ = межам громад (сільрад), 
що утворюють СТГ. 

Обов’язкові умови: 
Нерозривність (відсутність острівних територій);
Вся територія в межах однієї області.

2) можливе зменшення відстані у випадку, 
коли в зоні доступності є населенний пункт, 
що може сам стати центром СТГ (зі своєю 
інфраструктурою, в т.ч.: навчальним 
закладом І-ІІІ ступенів; в ньому проживає 
не менше 250 дітей шкільного і 100 
дошкільного віку)

Формується склад та зміст ПП

Проект перспективного плану 
розробляється в електронному та 
паперовому вигляді та включає:
графічну частину, яка відображає межі СТГ,
адмінцентри, всі населені пункти;
паспорти спроможних територіальних громад.

У випадку внесе-
ння змін до ПП 
проводяться  
Консультації 

Cпочатку з громадами, 
території яких охоплю-
ються зонами доступності 
декількох потенційних 
центрів,а потім з представ-
никами інших 
територіальних громад;
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