ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ
щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження перспективного плану формування
територій громад Кіровоградської області»
Суть зауваження

Українська асоціація районних та обласних рад

Враховуючи соціально-економічний розвиток територій Мар'янівської громади (Маловисківський
район), а також те, що адміністративним центром даної громади визначено с. Велика Виска,
пропонуємо назвати дану територіальну громаду, відповідно, Велнковнсківською, що буде
відповідати загальноприйнятій практиці, коли назва територіальної громади є похідною від назви її
адміністративного центру.
Крім того, з огляду на рішення міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо
адмінісггратнвно-тсрнторіального устрою та перспективного плану формування територій громад
Кіровоградської області від 13 січня 2020 року та звернення органів місцевого самоврядування
Світловодського району, що надійшли на адресу обласної ради (додаються) пропонуємо у
Світловодському районі Кіровоградської області утворити не 2 громади (Великоандрусівська та
Світловодська), як це передбачено даним проектом розпорядження Кабінету Міністрів України, а 3 Великоандрусівську, Світловодську та Власівську громади, з наступними територіальними
громадами, що увійдуть до їх складу:
Великоандрусівська
Великоандрусівська
Глинська
Григорівська
Захарівська
Іванівсьха
Микільська
Подорожненська
Федірківська

3525280501

с. Велика Андрусівка Світловодський район

Положення
спірної частини проекту
акта (у разі потреби)
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щодо відхилення
зауважень/ Спосіб
врахування

Власівська

3510945300

смт.Власівка Світловодський район

Власівська
Великоскельовська

Миронівська
Озерська

Павлівська
Світловодська 3510900000

м. Світловодськ

м. Світловодськ

м. Світловодськ
Асоціація міст України

1. У переліку спроможних територіальних громад передбачено утворення Бобринецької
та проєктної Кетрисанівської спроможних територіальних громад. Разом з тим не дотримано
вимоги Методики щодо доступності, зокрема, відстань від с. Федіївки до с. Кетрисанівка – 47,8
км, тоді як до с. Витязіївка – 9,8 км. Пропонуємо передбачити Бобринецьку, Витязівську,
Кетрисанівську спроможні територіальні громади у наступних форматах:
Бобринецька

3520810100

м. Бобринець

Бобринецька
Верхньоінгульська
Златопільська
Олексіївська
Солонцюватська
Сугокліївська
Тарасівська
Чарівненська
Червонодолинська

Бобринецький
район

Витязівська

3520883201

с. Витязівка

Витязівська
Благодатненська
Бобринківська
Буховецька
Кривоносівська
Мар’янівська
Миколо-Бабанська

Бобринецький
район

Павлогірківська
Рощахівська
Федіївська
Кетрисанівська

3520883801

с. Кетрисанівка

Кетрисанівська
Апрелівська
Василівська

Бобринецький
район

Веселівська
Костомарівська
Новоградівська
Новомиколаївська

2. У переліку спроможних територіальних громад передбачено утворення Гайворонської
спроможної територіальної громади у складі всього району. Разом з тим не дотримано вимоги
Методики щодо доступності, зокрема, відстань від м. Гайворон до с. Жакчик – 26,3 км, с.
Чемерпіль – 36 км. Пропонуємо передбачити Гайворонську, Заваллівську спроможні
територіальні громади у наступних форматах:
Гайворонська

3521110100

м. Гайворон

Гайворонська
Бандурівська
Берестягівська
Вікнинська
Долинівська
Казавчинська
Мощенська
Покровська
Солгутівська
Соломіївська
Тополівська
Хащуватська
Червоненська

Гайворонський
Район

Заваллівська

3521155300

смт Завалля

Заваллівська
Жакчицька
Могильненська
Сальківська

Гайворонський район

Таужненська
Чемерпільська

3. Голованівську спроможну територіальну громаду у переліку спроможних
територіальних громад передбачено у складі 19 територіальних громад. Разом з тим не
дотримано вимоги Методики щодо доступності, зокрема, відстань від смт Голованівськ до с.
Перегонівка – 22,1 км. Пропонуємо передбачити Голованівську та Перегонівську спроможні
територіальні громади у наступних форматах:
Голованівська

3521455100

смт
Голованівськ

Голованівська
Вербівська
Грузька
Ємилівська
Журавлинська
Клинівська
Красногірська
Межирічківська
Молдовська
Наливайківська
Роздольська
Розкішненська
Свірнівська
Троянська
Шепилівська

Голованівський
район

Перегонівська

3521486001

с.
Перегонівка

Перегонівська
Лебединська
Крутенківська
Семидубська

Голованівський
район

4. У переліку спроможних територіальних громад передбачено утворення
Новоархангельської спроможної територіальної громади у складі всього району. Разом з тим не
дотримано вимоги Методики щодо доступності, зокрема, відстань від смт Новоархангельськ до
с. Надлак - 40 км, а до с. Підвисоке - 23,6 км. Пропонуємо передбачити Новоархангельську,
Надлацьку, Підвисоцьку спроможні територіальні громади у наступних форматах:

Новоархангельська 3523655100 смт

Новоархангельська Новоархангельський
район
Кам’янецька
Мар’янівська
Свердликівська

Новоархангельськ Ганнівська

Скалівська
СкалівськоХутірська
Торговицька
Надлацька

3523682901 с. Надлак

Надлацька
Вільшанська
Іванівська
Кальниболотська
Покровська

Новоархангельський
район

Підвисоцька

3523684201 с. Підвисоке

Підвисоцька
Копенкуватська
Мартинівська
Небелівська
Нерубайська
Покотилівська
Розсохуватецька
Тернівська
Ятранська

Новоархангельський
район

5. У переліку спроможних територіальних громад передбачено утворення
Новомиргородської спроможної територіальної громади у складі всього району. Разом з тим не
дотримано вимоги Методики щодо доступності, зокрема, відстань від
м.
Новомиргород до с. Каніж – 25,7 км, с. Оситняжка – 55,9 км, с. Шпакове – 27,7 км. Пропонуємо
передбачити Новомиргородську, Йосипівську, Канізьку спроможні територіальні громади у
наступних форматах:

Новомиргородська

3523810100

м.
Новомиргород

Новомиргородська
Веселівська
Кам’янська
Коробчинська
Костянтинівська
Листопадівська
Мар’ївська
Мартоноська
Миролюбівська
Оситнянська
Панчівська
Петроострівська
Пурпурівська
Рубаномостівська

Новомиргородський
район

Йосипівська

5123781601

с. Йосипівка

Йосипівська
Капітанівська
Туріянська
Тишківська
Оситнязька
Дібрівська

Новомиргородський
район

Канізька

3523883201

с. Каніж

Канізька
Шпаківська
Канізька
Могутненська

Новомиргородський
район

6. У переліку спроможних територіальних громад Микільська територіальна громада
віднесена до Великоандрусівської спроможної територіальної громади. Разом з тим жителі с.
Микільське отримують послуги та працевлаштовані у м. Світловодськ. Пропонуємо Микільську
територіальну громаду передбачити у складі Світловодської спроможної територіальної
громади.

7. У переліку спроможних територіальних громад Олександрійську територіальну громаду
віднесено до Новопразької спроможної територіальної громади. Разом з тим
смт
Олександрійське є анклавом у м. Олександрія і має економічні, соціальні та інші зв’язки саме з
м. Олександрія. Спільна межа є по землям промисловості. Пропонуємо Олександрійську
територіальну громаду (смт Олександрійське) передбачити у складі Олександрійської
спроможної територіальної громади.
Асоціація об’єднаних територіальних громад

1. Наполягаємо на обов’язковому збереженні в перспективному плані створеної 2019 р. Йосипівської
ОТГ в існуючих межах, або, за можливості, із приєднанням до неї сусідніх сільських рад. Громада
забезпечує належний рівень надання послуг, проводить проектну діяльність.
2. Наполягаємо на обов’язковому збереженні в перспективному плані створеної 2019 р. Олексіївської
ОТГ в існуючих межах, або, за можливості, із приєднанням до неї сусідніх сільських рад. Громада
забезпечує належний рівень надання послуг, проводить проектну діяльність.
3. Наполягаємо на обов’язковому збереженні в перспективному плані створеної 2018 р.
Попельнастівської ОТГ в існуючих межах, або, за можливості, із приєднанням до неї сусідніх сільських
рад. Громада забезпечує належний рівень надання послуг, проводить проектну діяльність.
4. Наполягаємо на обов’язковому передбачені у перспективному плані створення ї 2017 р.
Перегонівської сільської ОТГ у складі Перегонівської, Лебединської, Крутеньківської та Семидубської
сільських рад Голованівського району.
Всеукраїнська асоціація громад
1. У Голованівському районі переглянути формат територіальних громад відповідно до вимог
Методики (зокрема, щодо транспортної доступності) та згідно з рекомендаціями за результатами
консультаційних зустрічей, передбачивши у Перспективному плані три громади: 1.1. Голованівську
ОТГ
1.2. Перегонівську ОТГ
1.3. Побузьку ОТГ у складі, запропонованому у проєкті.
Коментар:
Така рекомендація містилася у протоколі другої консультаційної зустрічі від 21 січня 2020 року.

Розміри Голованівського району (992 кв.км) та його конфігурація є такими, що утворення трьох
громад є цілком обґрунтованим.
Село Перегонівка знаходиться за 26 км від Голованова, і з ним інфраструктурно пов’язані сільські
ради північної частини району.
Для більш детального обґрунтування пропозицій щодо формату громад потрібно оцінювати
показники спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі не надано
2. У Олександрівському районі переглянути формат територіальних громад відповідно до вимог
Методики (зокрема, щодо транспортної доступності) та згідно з рекомендаціями за результатами
консультаційних зустрічей, передбачивши у Перспективному плані дві громади: 2.1. Розумівську
ОТГ у складі дев’яти сільських рад: Розумівська, Родниківська, Красносільська, Ставидлянська,
Голиківська, Болтиська, Букварська, Підлісненська та Івангородська.
2.2. Олександрівську ОТГ у складі решти громад Олександрівського району
Коментар:
Пропозиція щодо утворення громади-району не враховує думку населення, культурні, історичні та
соціальні зв’язки між громадами. www.vassr.org
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Проєктна Олександрівська ОТГ занадто велика (1158 кв.км, 23 ради (53 населених пункти)).
відстані до низки віддалених населених пунктів будуть завеликими (30-35 км).
Попередніми версіями перспективного плану в районі планувалося утворення трьох громад з
центрами у Олександрівці, Розумівці та Єлисаветградці. Конфігурація району є такою, що
утворення принаймні ще однієї громади в південно-західній частині району виглядає цілком
обґрунтованим.
Така громада займатиме приблизно третину площі району, а чисельність населення складе 5416
жителів. Село Розумівка знаходиться приблизно в центрі майбутньої громади, відтак саме це село
доцільно визначити її центром.
Для більш детального обґрунтування пропозицій щодо формату громад потрібно оцінювати
показники спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі не надано.
3. У Гайворонському районі переглянути формат територіальних громад відповідно до вимог
Методики (зокрема, щодо транспортної доступності) та згідно з рекомендаціями за результатами
консультаційних зустрічей, передбачивши у Перспективному плані дві громади: 3.1. Гайворонську
ОТГ
3.2. Завалівську ОТГ

Коментар:
Конфігурація Гайворонського району така, що його центр місто Гайворон розташоване на краю
території району. Тому до окремих населених пунктів відстань доволі велика (до 490 км). Водночас,
на іншому краю району, за 20 км від Гайворона є смт Завалля (4623 жит.), яке може стати
центром другої ОТГ.
Поділ району на дві громади дозволить наблизити послуги влади для населення і забезпечить
кращу відповідність утворених спроможних громад Методиці.
Для більш детального обґрунтування пропозицій щодо формату громад потрібно
оцінювати показники спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі не надано
Кіровоградська облдержадміністрація
Без зауважень

