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ЦІЛІ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ

Ціль 10.4. Українці мають 

комфортне та доступне 

житло

Ціль 10.1. Українці живуть у 

комфортних містах та 

селах

Ціль 10.2. Українці, що 

мешкають в “депресивних

регіонах”, мають достатні 

можливості для розвитку

Ціль 10.7. Українці 

відповідально поводяться з 

побутовими відходами та 

не засмічують 

навколишній життєвий 

простір

Ціль 10.3. Українці мають 

реальну можливість 

впливати на організацію 

свого життєвого 

простору як мешканці 

спроможних громад 

Ціль 10.5. Українці 

отримують якісні 

комунальні послуги
Ціль 10.6. Українці зменшать втрати при 

споживанні тепла, гарячого 

водопостачання та інших енергетичних 

ресурсів в будинках



• охоплення всієї 

території України 

спроможними ТГ

• публічні послуги відповідають 

стандартам та нормам

• охоплення всієї 

території України 

районами (округами), 

які відповідають 

стандартам ЄС 

• функції місцевих 

органів влади та ОМС 

розмежовано з 

урахуванням принципу 

повсюдності

• Завдання: передача 

ОМС повноважень 

місцевих органів 

виконавчої влади у 

секторальних сферах, 

зокрема у питаннях 

соціально-економічного 

розвитку громад

• за рішеннями ОМС щодо 

їх законності здійснюється 

нагляд префектом (100%) 

• Завдання: 

переформатування 

місцевих державних 

адміністрацій в органи 

префектурного типу, 

основним 

повноваженням яких буде 

забезпечення контролю 

за рішеннями ОМС

Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого 

життєвого простору як мешканці спроможних громад 

Формування 

спроможних 

територіальних 

громад

Формування нової 

системи 

адміністративно-

територіальних 

одиниць 

субрегіонального 

рівня

Розподіл 

повноважень між 

ОМС та 

місцевими 

органами 

виконавчої влади

Утворення

префектур

ПІДЦІЛЬ 1 ПІДЦІЛЬ 2 ПІДЦІЛЬ 3 ПІДЦІЛЬ 4

• всі ТГ мають чіткі межі

• В ТГ сформовано 

оптимальну мережу соці.  

інфраструктури

• Більшість ТГ (близько 70%) 

бездотаційні 

• всі АТО  мають чіткі 

межі

ЦІЛЬ 10.3.



ЗАВДАННЯ1
Формування перспективних планів областей як основи для 

створення спроможних територіальних громад із оптимальними 

мережами публічних послуг та сервісів

до кінця 2019 року 100%
території України охоплено 

перспективними планами 

формування територій громад

Прийняття в цілому 

законопроекту № 2189 
щодо спрощення процедури 

затвердження перспективних 

планів 

Станом на 01.09.2019 

87,6% території України 

охоплено перспективними 

планами формування 

територій громад



ЗАВДАННЯ2
Удосконалення підходів щодо оцінки рівня спроможності 
територіальних громад 

ОБОВ’ЯЗКОВІ  КРИТЕРІЇ  

визначені Методикою 

формування спроможних 

територіальних громад

нерозривність та географічна цілісність

території територіальної громади

на території територіальної громади 

проживає не менш як 250 дітей шкільного і 

100 дітей дошкільного віку

на території територіальної громади 

розташований загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступеня, проектною потужністю 

не менш як 250 учнів



ЗАВДАННЯ2
НЕ  ОБОВ’ЯЗКОВІ (ОЦІНОЧНІ) КРИТЕРІЇ  

використовуються для «зважування» спроможності громади, її  людського і 

фінансового  потенціалу для стійкого розвитку

частка місцевих 

податків та зборів у 

доходах загального 

фонду бюджету 

територіальної громади

чисельність постійного 

населення, що 

проживає на території 

територіальної громади

площа території 

територіальної громади

індекс

податкоспроможності

бюджету

територіальної

громади



ЗАВДАННЯ3
В 100% територіальних громад України сформовано оптимальні 

мережі соціальної інфраструктури 

Доступність до 30 хв. 
ОСВІТА

Прибуття швидкої в селі до 20 хв.
МЕДИЦИНА

1 стадіон на 10-15 тис. сільського 

населення і на 30-50 тис. міського 

населення 

СПОРТ

25 мереж 70 шарів геоданих 115 500 об’єктів соціальної інфраструктури 

до 50 000 жителів – 1 ЦКП 
на 6 000 – 8 000 осіб

КУЛЬТУРА 

10 хв. – час реагування на виклик

ЦЕНТРИ БЕЗПЕКИ

Доступність до 30 хв.

ЦНАП



ЗАВДАННЯ3
МЕРЕЖА  ЦНАП

СЬОГОДНІ – 806 ЦНАП ПРОЕКТ ~ 1400 ЦНАП

Стандарти 

надання адмінпослуг: 
❑ у населених пунктах, які знаходяться поза 30 хвилинної доступності 

до ЦНАП, утворюються територіальні підрозділи ЦНАП 

❑ ЦНАП – у кожному центрі територіальної громади

❑ часова доступність до ЦНАП 30 хв. 



ЗАВДАННЯ4

147
147

Посилення державної фінансової підтримки 

розвитку громад та територій 



ЗАВДАННЯ5
Сприяння участі громадян у процесі прийняття управлінських  

рішень, розвиток форм безпосередньої демократії 

Прийняття Закону України про місцевий 

референдум 

Стимулювання використання інструментів 

прямої демократії, зокрема “бюджету участі”. 

Обов’язковість прийняття статутів 

територіальних громад місцевими радами

Внесення змін до законодавства про місцеві 

вибори в частині забезпечення 

представництва жителів у раді громади і 

громад в обласній раді 



ЗАВДАННЯ6
Переформатування місцевих державних адміністрацій в 

органи префектурного типу

Прийняття Закону України про префектів

Прийняття підзаконних нормативно-правових 

актів Кабінету Міністрів України, спрямованих на 

виконання Закону

Внесення змін до Конституції України 

стосовно територіальної організації влади



ЗАВДАННЯ8
ДОРОЖНЯ КАРТА  законодавчого забезпечення завершення реформи  

ІІ квартал 

2020 

І квартал 

2020 

ІІ квартал 

2020 

1
2

Прийняття Закону 

України «Про 

адміністративно-

територіальний 

устрій України»

Внесення змін 

до Конституції 

України щодо 

територіальної 

організації 

влади

ІІ квартал 

2020 

Прийняття Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» (нова 

редакція)

4
5

Прийняття Закону 

України «Про 

префектів»

ІІ квартал 

2020 

6
Прийняття змін до 

Бюджетного та 

Податкового 

кодексів України

Прийняття 
підзаконних НПА, 
спрямованих на 
виконання законів

7

ІІІ квартал 

2020 
ІV квартал 

2019

3

Внесення змін до 

законодавства

про місцеві 

вибори 



ЗАВДАННЯ9
Проведення місцевих виборів 2020 на новій територіальній основі 

Автономна Республіка Крим

24 області

місто Київ

~ 100 районів (округів)

~ 1400 громад


