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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД
ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Щодо затвердження перспективного
плану формування територій громад
Волинської області

Всеукраїнською асоціацією громад попередньо опрацьовано проєкт розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування
територій громад Волинської області» (далі – проект розпорядження).
Асоціація повідомляє, що опрацьований проект розпорядження містить недоліки та не
повною мірою відповідає Методиці формування спроможних територіальних громад,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №214 (зі змінами) (далі
– Методика). Також виявлено, що у запропонованому проєкті не враховано більшість
рекомендацій, що були надані за результатами консультативних зустрічей в Мінрегіоні (див.
Протокол від 24.01.2020).
За результатами попереднього опрацювання проєкту Асоціація пропонує:
1. Зі складу Луцької ОТГ (м. Луцьк) вилучити: Боратинську, Баївську, Баківцівську,
Борохівську, Звірівську, Лаврівську, Липинську, Лищенську, Підгайцівську, Промінську,
Піддубцівську, Радомишльську, Романівську, Хорлупівську, Гіркополонківську громади.
Коментар: Зазначені сільські громади на даний час входять до складу діючих Липинської,
Підгаєцької, Боратинської та Гіркополонківської ОТГ і мають найвищий рівень
податкоспроможності, а населення цих громад категорично проти приєднання до м.
Луцька.
2. До Перспективного плану включити діючу Боратинську ОТГ Луцького району у
складі: Баївська, Боратинська, Промінська, Гіркополонківська, Баківцівська,
Радомишльська, Лаврівська, Ратнівська та Коршівська громади.
Коментар: на консультаційних зустрічах було повідомлено, що досягнута домовленість
про об’єднання двох діючих ОТГ (Боратинської та Гіркополонківської). Рекомендації
щодо збереження Боратинської ОТГ містяться у протоколі консультаційної зустрічі
від 24.01.2020
3. До Перспективного плану включити діючу Липинську ОТГ Луцького району у складі:
Борохівська, Звірівська, Липинська, Лищенська, Підгайцівська, Піддубцівська,
Романівська та Хорлупівська громади.
Коментар: на консультаційних зустрічах було повідомлено, що досягнута домовленість
про об’єднання двох діючих ОТГ (Липинської та Підгайцівської). Рекомендації щодо
збереження Липинської ОТГ містяться у протоколі консультаційної зустрічі від
24.01.2020
4. Смолигівську ОТГ Луцького району включити до складу Торчинської ОТГ Луцького
району, яку утворити у складі: Торчинська, Білостоцька, Буянівська, Веселівська,
Воютинська, Городинівська, Садівська, Скірченська, Смолигівська, Хорохоринська
сільські ради.

5. Підсилити Велимченську ОТГ Ратнівського району Видричівською сільською радою
Камінь-Каширського р-ну, вилучивши її зі складу Камінь-Каширської проектної ОТГ
Коментар: Камінь-Каширська проектна ОТГ виглядає занадто великою, у той час як
сусідні діючі громади потребують підсилення
6. Включити до перспективного плану проектну Олицьку ОТГ у складі: Олицька,
Дідичівська, Жорнищенська, Дернівська, Покащівська сільські ради, вилучивши ці ради
зі складу Цуманської ОТГ.
Коментар: Олицька ОТГ була у попередніх версіях проєкту перспективного плану, які
були предметом консультацій, і жодних рекомендацій щодо її включення до складу
Цуманської ОТГ не було.
7. Підсилити Велицьку ОТГ Ковельського району Літогощанською сільською радою,
вилучивши її зі складу Рожищенської ОТГ
Коментар: такий варіант виглядає більш збалансованим, однак для остаточного
рішення потрібно аналізувати паспорти та показники спроможності громад
8. Зі складу проектної Ковельської ОТГ (м. Ковель) вилучити Доротищенську та підсилити
нею діючу Дубівську ОТГ Ковельського району
Коментар: розширення території проектної Ковельської громади виглядає не надто
логічним, натомість сусідні діючі ОТГ потребують підсилення
9. Зі складу проектної Ковельської ОТГ (м. Ковель) вилучити Тойкутську та підсилити нею
Сошичненську ОТГ Камінь-Каширського району.
Коментар: див.вище. Можливе також підсилення цією громадою Сереховичської ОТГ,
однак для остаточного рішення потрібно аналізувати паспорти та показники
спроможності громад
Додатково мусимо зауважити, що до проєкту розпорядження не додано передбачені
Методикою паспорти територіальних громад (додаток 1 до Методики), а також немає даних
про попередню оцінку рівня спроможності громад (додаток 2 до Методики).
Водночас, відповідно до п.16 Методики, проєкт урядового акта про затвердження
перспективного плану має вноситися Кабінетові Міністрів України в установленому порядку
разом із паспортами територіальних громад. До цього, п.7 Методики встановлено критерії
оцінки рівня спроможності громад, які відповідно до п.8 враховуються при розробленні
проєкту перспективного плану.
Просимо Вас, у відповідності до Методики додати до проєкту розпорядження паспорти
територіальних громад та надати дані про попередню оцінку рівня їхньої спроможності, а
також графічну частину проєкту кращої якості.
Зважаючи на викладене, Всеукраїнська асоціація громад не погоджує проєкт
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану
формування територій громад Волинської області».
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