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Донецька обласна державна адміністрація
За результатами консультативних зустрічей та робочих нарад з питання формування територій
громад Донецької області між представниками Ясинуватської райдержадміністрації, районної військовоцивільної адміністрації та військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк, враховуючи звернення
мешканців Олександропільської сільської ради Ясинуватського району, до проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад
Донецької області» пропонується внести зміни, а саме Очеретинську селищну об’єднану територіальну
громаду доповнити Олександропільською сільською радою Ясинуватського району, яку вилучити зі
складу Торецької міської об’єднаної територіальної громади.
Питання розривності території Торецької об’єднаної територіальної громади пропонується
вирішити шляхом передачі частини земель Ясинуватського та Костянтинівського районів. За
результатами консультативних зустрічей між зацікавленими сторонами, а саме військово-цивільною
адміністрацією міста Торецьк, Костянтинівською райдержадміністрацією та Ясинуватською
райдержадміністрацією, районною військово-цивільною адміністрацією досягнуті попередні домовленості
з зазначеного питання.
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
У переліку спроможних територіальних громад передбачено утворення Удачненської спроможної
територіальної громади. Разом з тим не враховано, що дана проектна територіальна громада знаходиться у

зоні доступності міста Покровськ на відстані 17.4 км. На території проектної Удачненської територіальної
громади немає необхідної розвиненої інфраструктури, зокрема, опорної школи, приміщень для розміщення
державних органів, установ, що здійснюють правоохоронну діяльність, соціальний захист, відповідають за
пожежну безпеку, казначейське обслуговування, відсутній ЦНАП тощо. Тобто в такій громаді не буде
забезпечено якісне та доступне надання публічних послуг. Станом на 01.01.2019 р. у смт Удачне проживало
лише 182 дитини шкільного віку і 70 дітей дошкільного віку.
Донецьким регіональним відділенням Асоціації міст України проведено опитування мешканців селища
Удачне і сіл Новосергіївка, Новомиколаївка, Молодецьке. Всього опитано 622 особи, тобто переважна
більшість дорослого населення цих сіл, з них: 393 особи підтримали приєднання до Покровської
територіальної громади, 220 – за Удачненську територіальну громаду, 9 – утрималось (матеріали додаються).
Окрім цього також Рівненська сільська рада прийняла рішення про приєднання до Покровської
територіальної громади, провівши попередньо опитування жителів.
З метою врахування здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, що
належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних
одиниць; історичних, географічних, соціально-економічних, природних, екологічних, етнічних, культурних
особливостей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць пропонуємо Покровську
спроможну територіальну громаду передбачити у наступному форматі:
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1. У Мангушському районі – відповідно до проекту перспективного плану передбачено із складу
Мангушської селищної ОТГ виключити Бердянську і Покровську сільські ради, які віднесені до
Маріупольської міської ОТГ.
Перспективним планом формування територій громад Донецької області, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 1029-р, передбачалось створити одну
об’єднану територіальну громаду в межах Мангушського району. Разом з цим за пропозицією обласної
військово-цивільної адміністрації в листопаді 2018 року до перспективного плану були внесені зміни, згідно
яких Бердянська і Покровська сільські ради Мангушського району включені до складу Маріупольської
міської ОТГ. Зміни були внесені без погодження з Мангушською районною радою та сільськими радами.
Протягом 2018-2019 років в районі проводились обговорення питань про внесення змін до
перспективного плану формування територій громад. Крім того, Бердянська сільська рада рішенням сесії від
24.12.2019 надала згоду на об’єднання в одну Мангушську селищну громаду. Покровська сільська рада на
сесії 06.12.2019 не підтримала рішення про надання згоди на добровільне приєднання до Маріупольської
міської територіальної громади.
Мангушська районна рада і районна державна адміністрація, а також більшість місцевих рад
району наполягають на створенні об’єднаної громади в межах всього району (лист Мангушської
районної ради від 27.03.2020 № 102/01-17 додається).
2. У Нікольському районі - відповідно до проекту перспективного плану передбачено створити дві
ОТГ, Нікольську селищну та Кальчицьку сільську.
Перспективним планом формування територій громад Донецької області, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 1029-р, передбачалось створити одну
об’єднану територіальну громаду в межах району. У 2018 році Донецькою обласною військово-цивільною
адміністрацією внесено зміни до перспективного плану, за якими на території району передбачається
створення вже двох ОТГ – Нікольської селищної та Кальчицької сільської ОТГ. Зміни було внесено без
погодження з органами місцевого самоврядування Нікольського району.
Нікольська районна рада, районна державна адміністрація та 7 з 11 місцевих рад підтримують
створення однієї громади в Нікольському районі (лист Нікольської районної ради від 27.03.2020 № Вх
345/01-32 додається).
3. У Покровському районі - відповідно до проекту перспективного плану передбачено створення
двох селищних громад, Гродівської та Удачненської. Проте не врахована думка жителів Першотравневної
сільської ради Покровського району, які неодноразово висловлювали бажання про добровільне об’єднання у
складі Удачненської селищної громади. Першотравневою сільською радою прийнято рішення від 28.11.2019
№ VII/44-2 про надання згоди на добровільне об’єднання з Удачненською громадою (копія додається).

Пропонується включити до складу Удачненської ОТГ Першотравневу сільську раду і
виключити її із складу Покровської міської ОТГ.
4. У Ясиноватському районі – в проекті розпорядження передбачається виключення зі складу
Очеретинської ОТГ Олександропільської сільської ради Ясинуватського району та включення її до Торецької
міської ОТГ.
Слід зазначити, що Очеретинська селищна ОТГ була створена в липні 2015 року відповідно до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та була включена до Перспективного плану
формування територій громад Донецької області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 08.09.2015 № 1029-р. Всі селищні та сільські ради Ясинуватського району прийняли відповідні
рішення і об’єдналися в Очеретинську селищну ОТГ. Після створення ОТГ до ЦВК було направлено подання
про призначення перших виборів депутатів Очеретинської селищної ради та селищного голови ОТГ, але вони
не були призначені.
В грудні 2019 року від Торецької військово-цивільної адміністрації надійшла пропозиція
Олександропільській сільській раді щодо приєднання до Торецької міської ОТГ. Олександропільська
сільська рада рішення щодо входження до складу Торецької ОТГ не приймала.
В січні 2020 року жителі населених пунктів, що входять до складу Олександропільської сільської
ради, особистими підписами (97%) підтвердили бажання бути у складі Очеретинської селищної
територіальної громади. Від цих громад були направлені звернення до Ясинуватської районної ради та
районної державної адміністрації, районної військово-цивільної адміністрації стосовно бажання залишитись
в скалді Очеретинської ОТГ. Відповідне звернення Ясинуватської районної ради та райдержадміністрації від
24.01.2020 № 31/01-22 було направлено до Донецької обласної державної, військово-цивільної адміністрації.
Пропонується залишити Очеретинську селищну ОТГ у складі громад, які були затверджені
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 1029-р (лист Ясинуватської районної ради від
27.03.2020 № 76/01-22 додається).

