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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
копія: Кіровоградська обласна
державна адміністрація

Щодо погодження проекту розпорядження КМУ
«Про затвердження перспективного плану
формування територій громад Кіровоградської
області»

Всеукраїнською асоціацією громад попередньо опрацьовано проєкт розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій
громад Кіровоградської 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 деякі з рекомендацій,
що були надані за результатами консультативних зустрічей в Мінрегіоні (протоколи від
20.12.2020 та 21.02.2020).
За результатами попереднього опрацювання проєкту Асоціація пропонує:
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.
1.2.
1.3.

Голованівську ОТГ
Перегонівську ОТГ
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:
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:
2.1.

Пропозиція щодо утворення громади-району не враховує думку населення, культурні,
історичні та соціальні зв’язки між громадами.
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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

Додатково зауважуємо, 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
надати графічну частину проєкту (карту) у більш високій якості.
Зважаючи на викладене, Всеукраїнська асоціація громад погоджує із зауваженнями проєкт
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану
формування територій громад Кіровоградської області» і наполегливо просить при його
доопрацюванні врахувати наведені вище пропозиції.

З повагою,
Заступник Голови – Керівник
Виконавчої дирекції
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