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Етапи добровільного об’єднання
територіальних громад
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД ОБЛАСТІ
Розробляється робочою групою з підтримки та впровадження заходів з
добровільного об'єднання територіальних громад за сприяння офісу з
питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування.
Схвалюється обласною радою.
Затверджується Кабінетом Міністрів України.

ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Відповідно до затвердженого Перспективного плану формування
територій громад області (проходження етапів та процедур, визначених
Порядком добровільного об’єднання територіальних громад).

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОТГ)

Обласна рада (одночасно з рішення про утворення ОТГ) призначає
перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської ради ОТГ та
відповідно сільського, селищного, міського голови.

Схема формування спроможних
об'єднаних територіальних громад
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Паспорт спроможної територіальної громади
№

Показники

Кількість населення, у тому числі:
1 - дітей дошкільного віку;
- дітей шкільного віку.
Кількість населених пунктів, що входять до
спроможної територіальної громади.
Обсяг доходів (розрахунково) спроможної
територіальної громади:
-сформованих відповідно до ст. 64
Бюджетного кодексу України;
-бюджету розвитку;
3 -базової дотації;
-реверсної дотації.
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Площа території громади.

Рекомендації щодо заповнення
Дані станом на 01.01.2015.

Дані станом на 01.01.2015.
По обсягах доходів сформованої по
ст. 64 Бюджетного кодексу України та
по бюджету розвитку беруться фактичні
обсяги доходів 2014 року (обсяги доходів
розраховуються як розрахунок 60% по
ПДФО по кожній сільській раді та
сумарно по громаді).
По базовій дотації та реверсній дотації
– заповнюється тільки громадами, які
створюються повністю на базі цілого
району.
Дані станом на 01.01.2015.

Паспорт спроможної територіальної громади
№
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Показники
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування: школи І-ІІІ ступеня; школи І-ІІ ступеня;
школи І ступеня; дошкільні навчальні заклади;
заклади позашкільної освіти; культури;
фізичної
культури; ФАПи;
амбулаторії,
поліклініки;
лікарні;
станції
швидкої
допомоги.

Рекомендації щодо заповнення
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Наявність
приміщень
для
розміщення
державних
установ,
що
здійснюють
повноваження
щодо
правоохоронної
діяльності; реєстрації актів цивільного стану та
майнових прав; пенсійного забезпечення;
соціального захисту; пожежної безпеки;
казначейського обслуговування.

Наявність приміщень обов'язкова.
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Наявність приміщень для розміщення органів
місцевого самоврядування.

Наявність приміщень обов'язкова.

Наявність приміщень обов'язкова.
Якщо приміщення є для розміщення
державних органів та установ –
заповнюємо «підрозділ існує», якщо
немає, то ставиться відмітка про
відсутність приміщення для
розміщення відповідного органу.

Якщо в пунктах 5, 6, 7 немає заповненого переліку установ (або зазначені пункти
заповнено частково), то шансів на затвердження такої громади практично не існує.
Якщо це стосується державних установ, то створення таких бюджетних установ
буде профінансовано з державного Фонду регіонального розвитку.

