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

Положення
спірної частини проекту акта (у разі
потреби)
Запорізька обласна державна адміністрація

Аргументи розробника
щодо відхилення зауважень/
Спосіб врахування

Обласна державна адміністрація розглянула та погоджує проєкт
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
перспективного плану формування територій громад Запорізької
області» з наступними зауваженнями за результатами додаткових
консультації з представниками органів місцевого самоврядування
об’єднаних територіальних громад
Степанівська Перша
с. Степанівка Перша Приазовський район
Степанівська Перша
Георгіївська
Новокостянтинівська
Чкаловська

Гірсівська 2324582701
с. Гірсівка Приазовський район
Гірсівська
Надеждинська
Дунаївська

Степанівська Перша
с. Степанівка Перша Приазовський
район
Степанівська Перша
Георгіївська
Новокостянтинівська
Чкаловська
Гірсівська
Надеждинська
Дунаївська
Олександрівська
Дівнинська
Не передбачена

Зменшена шляхом
формування двох окремих
територіальних громад

Вилучена з Степанівської
першої
Населення 2014
Площа 271,6
5 нас. Пунктів

Олександрівська 2324580301
с. Олександрівка
Олександрівська
Дівнинська

Не передбачена

Приморська 2324810100
м. Приморськ Приморський район
Приморська
Банівська
Борисівська
Вячеславська
Інзівська
Орлівська
Партизанська
Преславська

Приморська 2324810100
м. Приморськ Приморський район
Приморська
Банівська
Борисівська
Вячеславська
Інзівська
Орлівська
Партизанська
Преславська
Новоолексіївська
Мануйлівська
Не передбачена

Новоолексіївська 2324883901
с. Новоолексіївка Приморський район
Новоолексіївська
Мануйлівська

Молочанська 2325210100
м. Молочанськ Токмацький район
Молочанська
Виноградненська

Молочанська 2325210100
м. Молочанськ Токмацький район

Бюджет 11,3 млн грн
ІПС 0,73
Частка МПЗ 63%
Вилучена з Степанівської
першої.
Населення 1368
Площа 189,77
3 нас. Пункти
Бюджет 9,5 млн грн
ІПС 1,78
Частка МПЗ 41%
Зменшена шляхом
формування окремої
територіальної громади

Вилучена з Приморської.
Населення 2247
Площа 206,9
5 нас. Пунктів
Бюджет 9,3 млн грн
ІПС 0,75
Частка МПЗ 49%
Зменшена шляхом
формування окремої
територіальної громади

Долинська

Новомиколаївська 2325282801
с. Новомиколаївка Токмацький район
Новомиколаївська
Балківська
Кіровська
Токмацька 2311000000
м. Токмак
Токмацька

Новенська 2325282401
с. Нове Токмацький район
Новенська
Жовтнева
Новопрокопівська
Остриківська 2325283601
с. Остриківка Токмацький район
Остриківська
Очеретуватська

Молочанська
Виноградненська
Долинська
Новомиколаївська
Балківська
Кіровська
Не передбачена

Токмацька 2311000000
м. Токмак
Токмацька
Новенська
Жовтнева
Новопрокопівська
Остриківська
Очеретуватська
Не передбачена

Не передбачена

Вилучена з Молочанської.
Населення 2247
Площа 206,9
5 нас. Пунктів
Бюджет 9,3 млн грн
ІПС 0,75
Частка МПЗ 49%
Зменшена шляхом
формування двох окремих
територіальних громад

Вилучена з Токмацької.
Населення 4059
Площа 424,906
16 нас. Пунктів
Бюджет 22,7 млн грн
ІПС 0,61
Частка МПЗ 67%
Вилучена з Токмацької.
Населення 2810
Площа 267,6
9 нас. Пунктів
Бюджет 12,9 млн грн
ІПС 0,77

Частка МПЗ 50%
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»
1. Наполягаємо на обов’язковому збереженні в перспективному плані
створення 2016 р. Остриківської ОТГ в існуючих межах. Громада має
міжбюджетні відносини, забезпечує належний рівень надання послуг,
проводить активну проектну діяльність.
2. Наполягаємо на обов’язковому збереженні в перспективному плані
створення 2016 р. Гірсівської ОТГ в існуючих межах, або, за можливості, із
приєднанням до неї сусідніх Добрівської сільської ради Приазовського
району та Мордвинівської сільської ради Мелітопольського району.
Громада має середній рівень спроможності, міжбюджетні відносини,
забезпечує належний рівень надання послуг, проводить активну проектну
діяльність.
3. Наполягаємо на обов’язковому збереженні в перспективному плані
створення 2017 р. Новоолексіївської ОТГ в існуючих межах, або, за
можливості, із приєднанням до неї сусідніх сільських рад. Громада має
середній рівень спроможності, міжбюджетні відносини, забезпечує
належний рівень надання послуг, проводить активну проектну діяльність.
Всеукраїнська асоціація громад
1. Звернути додаткову увагу на формат територіальних громад у
Василівському та Великобілозерському районах, розглянувши
можливість об’єднання Малобілозерської ОТГ з Дніпроруднівською ОТГ
або Великобілозерською ОТГ.
Коментар: Для більш детального обґрунтування пропозиції та
конкретизації оптимального формату об’єднання потрібно оцінювати
показники спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі
не надано.
2. Звернути додаткову увагу на формат територіальних громад у
Запорізькому районі, розглянувши можливі формати об’єднання
Новоолександрівської ОТГ, Степненської, Наталівської, Кушугумської,
Балабинської, Малокатеринівської та Запорізької громад.

Коментар: Для більш детального обґрунтування пропозиції та
конкретизації оптимального формату об’єднання потрібно оцінювати
показники спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі
не надано.
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
1. У переліку спроможних територіальних громад передбачено утворення
проектної Степненської територіальної громади. Вважаємо, що утворення
Степненської територіальної громади послаблює Новоолександрівську спроможну
територіальну громаду, яка вже створена та вибори в якій відбулися. Відстань від с.
Новоолександрівка до с. Степне 9,6 км, а до с. Наталівка 12, 6 км. Тобто проектна
Степненська територіальна громада знаходиться у зоні доступності
Новоолександрівської спроможної територіальної громади. 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, соціальноекономічних, природних, екологічних, етнічних, культурних особливостей розвитку
відповідних
адміністративно-територіальних
одиниць
пропонуємо
Новоолександрівську спроможну територіальну громаду передбачити у
наступному форматі:
Новоолександрівська
Григорівська
Наталівська
Степненська
2. До складу Днілрорудненської спроможної територіальної громади
віднесено лише три територіальні громади. Разом з тим у переліку спроможних
територіальних громад передбачено створення проектної Малобілозерської
територіальної громади. З 2016 року Дніпрорудненська міська рада ініціювала
внесення змін до перспективного плану формування територій громад Запорізької
області щодо необхідності утворення великої Дніпрорудненської спроможної
територіальної громади, до складу якої мала увійти й проектна Малобілозерська
територіальна громада. На території с. Мала Білозерка зареєстрований та
функціонує ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат», де працює близько 4 тисяч
жителів м. Дніпрорудне. Жителі проектної Малобілозерської територіальної

громади користуються соціальною інфраструктурою м. Дніпрорудне. За
підрахунками проектна Малобілозерська територіальна громада матиме реверс
близько 23 млн грн. Пропонуємо Дніпрорудненську спроможну територіальну
громаду викласти у такій редакції:
Дніпрорудненська
Скельківська (Златопіль, Маячка)
Балківська
Малобілозерська
Орлянська
3. У переліку спроможних територіальних громад відсутня Гірсівська
спроможна територіальна громада, утворена ще у 2016 році. Натомість її
приєднують до Степанівської Першої спроможної територіальної громади,
утвореної у 2018 році. Обидві територіальні громади створені і діють, відповідають
Методиці, не мають спільного бачення щодо адміністративного центру у разі їх
об’єднання. Відстань між с. Гірсівка та с. Степанівка Перша 22, 6 км. У разі
приєднання Надеждинської територіальної громади до Степанівської Першої буде
порушена зона доступності, адже відстань від с. Надсждино до с. Степанівка Перша
- 30,1 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 адміністративнотериторіальних одиниць пропонуємо Гірсівську, Стегіанівську Першу спроможні
територіальні громади передбачити у наступному форматі:
Гірсівська
Надеждинська
Дунаївська
Степанівська Перша
Георгіївська
Дівнинська
Новокостянтинівська
Олександрівська
Чкаловська

