РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ПЛАНИ НА 2020 рік
ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

МІНРЕГІОН 2019:
ЗРОСЛИ ТЕМПИ УТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРГРОМАД

78 утворено
ОТГ
з 01.09.2019 , що
на 42% більше

за відповідний період 2018 року.
Всього утворено 1029 ОТГ

174 ОТГ

додатково перейдуть на прямі
міжбюджетні відносини у 2020 році.

Всього близько 980 ОТГ

+ 223
+ 141
+ 299
+ 207

МІНРЕГІОН 2019: УДОСКОНАЛЕНО ПІДХОДИ ДО
ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ГРОМАД
Прийнято нову редакцію Методики формування спроможних територіальних громад
Визначено критерії оцінки рівня спроможності громади, тобто її людського потенціалу, фінансових та
майнових ресурсів, які дадуть змогу надавати якісні послуги жителям, вирішувати накопичені проблеми,
розвивати місцеву економіку
площа території
територіальної громади
чисельність населення, що
постійно проживає на території
територіальної громади

частка місцевих податків та
зборів у доходах загального
фонду бюджету територіальної
громади

чисельність учнів, що
здобувають освіту в закладах
загальної середньої освіти,
розташованих на території
спроможної територіальної
громади
індекс
податкоспроможності
бюджету
територіальної
громади

МІНРЕГІОН 2019: БІЛЬШ ЗБАЛАНСОВАНІ
ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ
Спрощено процедуру
затвердження перспективних
планів областей, що дозволило розробити
більш збалансовані перспективні плани
областей, які відповідають Методиці
Прийнято Закон № 348-IX

Розширено на 85 тергромад

площу території покриття перспективними
планами спроможних громад
внесено зміни до перспективних планів
8 областей та затверджено перспективний план

Закарпатської області

Започатковано консультації з
регіонами щодо перспективних планів
Проведено 50 консультативних зустрічей з

асоціаціями органів місцевого, народними депутатами
України, представниками органів місцевого
самоврядування щодо оптимізації перспективних планів
областей

Проаналізовано та оптимізовано
24 перспективні плани з
урахуванням нових критеріїв оцінки рівня
спроможності територіальних громад

кількість проектних спроможних громад становить
понад 1470 громад (зменшено у 8 разів у порівнянні
з к-стю громад станом на 01.01.2015 - понад 11 000)

МІНРЕГІОН 2019: БІЛЬШЕ СПРОМОЖНИХ ГРОМАД
В ПЕРСПЕКТИВНИХ ПЛАНАХ

90,3% площі території України охоплено перспективними

планами, чим створено основу для формування спроможних
громад

24

перспективні плани формування територій
громад областей затверджено Урядом

1441

ОТГ у перспективних планах, затверджених
Урядом, які об’єднують

10075 територіальних громад
519,6 тис.кв.км від загальної площі України *,
39,2 млн.осіб або 86,9 % від загальної
чисельності населення України*

* без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя.

МІНРЕГІОН 2019: СФОРМОВАНО МЕРЕЖІ НАДАННЯ
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ТА СЕРВІСІВ
Розроблено стандарти послуг для

формування оптимальної мережі соціальної
інфраструктури в громадах

Проінвентаризовано

26 мереж,
100 шарів геоданих
150 300 об’єктів соціальної інфраструктури

Створено геоінформаційну базу даних

надавачів публічних сервісів
територіальних громад

та

послуг

Створено електронну карту мереж

на

усіх
рівні

ДОРОЖНЯ КАРТА законодавчого забезпечення завершення реформи
Прийняття Закону
щодо визначення
територій
територіальних
громад та їх
адміністративни
х центрів
(№2653)
І квартал
2020 лютий

1

2

Прийняття Закону
щодо
адміністративнотериторіального
устрою
субрегіонального
рівня (≈100 районів)
ІІ квартал
2020 червень

ІІ квартал
2020 квітень
Прийняття
урядового акту
щодо
адміністративнотериторіального
устрою базового
рівня (≈1400 громад)

3

4

Прийняття нової
редакції Закону
«Про місцеві
державні
адміністрації»
ІІІ квартал
2020 вересень

ІІІ квартал
2020 вересень
Прийняття Закону
України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні» (нова
редакція)

5

6

Прийняття
підзаконних НПА,
спрямованих на
виконання законів
ІV квартал
2020 жовтень

ІІІ квартал
2020 вересень
Прийняття змін до
Бюджетного та
Податкового
кодексів України

7

