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

Положення
спірної частини
проекту акта (у разі
потреби)

Аргументи розробника
щодо відхилення
зауважень/ Спосіб
врахування

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»
1. Наполягаємо на посиленні спроможності Свалявської ОТГ шляхом доєднання до неї сусідніх
Ганьковицької та Неліпинської сільських рад Свалявського району.
Всеукраїнська асоціація громад
1. Передбачити у перспективному плані Жнятинську сільську раду в складі Мукачівської ОТГ,
вилучивши її з складу Горондівської ОТГ Мукачівського району
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
1.У переліку спроможних територіальних громад Жнятинську територіальну громаду віднесено до
Горондівської спроможної територіальної громади. Разом з тим, Мукачівська міська рада та Жнятинська
сільська рада прийняли рішення про приєднання ще у 2019 році, але отримали негативний висновок
Закарпатської ОДА через відсутність перспективного плану формування територій громад Закарпатської
області. Громади не змогли завершити процедуру з незалежних від них причин. Жнятинська територіальна
громада неодноразово проводила громадські обговорення і підтримала приєднання саме до Мукачівської
територіальної громади. Пропонуємо врахувати рішення органів місцевого самоврядування та включити
Жнятинську територіальну громаду до складу Мукачівської спроможної територіальної громади. Окрім
цього віднесення Яблунівської територіальної громади до Верхньокоропецької спроможної територіальної

громади позбавляє можливість приєднати Завидівську територіальну громаду до Мукачівської спроможної
територіальної громади. Зважаючи на вищевикладено пропонуємо передбачити Мукачівську спроможну
територіальну громаду у наступному форматі:

Мукачівська

2110400000 м. Мукачево

Мукачівська
м. Мукачево
Дерценська
Завидівська
Залужанська
Ключарківська
Лавківська
Макарівська
Нижньокоропецька
Новодавидківська
Павшинська
Пістрялівська
Форношська
Шенборнська
Жнятинська
Яблунівська

2. Також у переліку спроможних територіальних громад Хустська спроможна територіальна громада
передбачена у складі 16 територіальних громад, 28 населених пунктів. Окрім цього, не враховано позицію
Хустської міської ради щодо утворення спроможної територіальної громади, зокрема відстань від м. Хуст
до с. Хустець – 25,9 км. 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 Хустську спроможну територіальну громаду передбачити у наступному форматі:
Хустська

2110800000

м. Хуст

Хустська
Боронявська
Данилівська

м. Хуст

Крайниківська
Кривська
Олександрівська
Рокосівська
Сокирницька
Стеблівська
3. Задля врахування здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які
належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративнотериторіальних одиниць; історичних, географічних, соціально-економічних, природних, екологічних,
етнічних, культурних особливостей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць; фінансового забезпечення
відповідних адміністративно-територіальних одиниць; трудової міграції населення; оптимальних мереж
соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг у відповідних сферах пропонуємо Берегівську
та Іршавську спроможні територіальні громади викласти у такій редакції:
Берегівська
Берегівська
2110200000
м. Берегове
м. Берегове
Астейська
Бадалівська
Бенянська
Берегуйфалівська
Боржавська
Варівська
Великобактянська
Великоберезька
Великобийганська
Галаборська
Гатянська
Гечанська
Гутівська
Дийдянська
Квасівська
Кідьошська
Мочолянська

Іршавська

2121910100

м. Іршава

Мужіївська
Нижньореметівська
Оросіївська
Четфалвівська
Чомська
Яношівська
Іршавська
Іршавський
Брідська
район
Дубрівська
Ільницька
Лозянська
Осійська

