Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
Умови об'єднання:

Принципи:

1. У складі об'єднаної ТГ не може перебувати інша ТГ.
2. Межі об'єднаної ТГ визначаються по зовнішнім
межам юрисдикції рад ТГ.
3. При об'єднанні беруться до уваги чинники, що
впливають на соціально-економічний розвиток
об’єднаної ТГ.
4. Якість та доступність публічних послуг об'єднаної ТГ
не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Добровільність
Повсюдність
Економічна ефективність
Державна підтримка

ГОЛОВНЕ:
БАЖАННЯ
ГРОМАД

30
днів

Перевірка щодо
відповідності до
законодавства

ТАК
передає
пропозицію

делегує
представників у
готує проект рішення
робочу групу
щодо об’єднання

передаються
відповідним радам

60
днів

готує остаточну
редакцію рішення

ІН

ТАК

Прийняття рішення про
утворення та
призначення виборів в
новоутвореній ОТГ

НІ
подання про утворення
об'єднаної територіальної
громади

прийняття
рішення

повертає на
доопрацювання

ЗАКОН ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ ТА ГОТОВИЙ ЗМІНЮВАТИ ЖИТТЯ В ГРОМАДАХ НА КРАЩЕ ХТО НЕ БАЖАВ ЗМІН,
1
МОЖЕ БУТИ СПОКІЙНИМ - ЗАКОН ЙОГО НЕ СТОСУЄТЬСЯ

Умови для визначення адміністративного центру
об'єднаної територіальної громади
Наявність адміністративних будівель для:
органів управління місцевого самоврядування
(департаменти, управління, відділи);

органу держаної реєстрації прав;
органу державної реєстрації актів
цивільного стану;

відділення податкової інспекції;

територіального центру соціального захисту;
органу правопорядку;
пожежної частини;

державного казначейства;

пункту швидкої та екстреної допомоги;

пенсійного фонду;

центру надання адміністративних послуг

Наявність установ соціальної інфраструктури, заклади:

загально-середньої та дошкільної освіти;

культури та спорту;

охорони здоров’я первинного рівня;

соціального захисту

Визначення спроможних територіальних громад
Наявні міста обласного значення

Населені пункти – районні центри

Населенні пункти (найбільші за чисельністю жителів, колишні районні центри, розташовані
найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади ), які
розташовані не менше як за 20 км по дорогах з твердим покриттям.
Визначається зона впливу такого адміністративного центру на відстані не менше 15-20 кілометрів
по дорогах з твердим покриттям. Відстань може бути збільшено до 25 км, якщо чисельність жителів
об’єднаної громади в зоні віддаленості більше 20 км складатиме не більше ніж 10% від загальної
чисельності жителів спроможної територіальної громади. Зони впливу можуть бути меншими при
відсутності шляхів сполучення чи особливості рельєфу, які суттєво ускладнюють комунікації.

Населенні пункти, що визначаються адміністративними центрами, мають бути
забезпечений відповідною ресурсною інфраструктурою.
Як виняток, у разі розташування у зоні впливу адміністративного центру, населеного пункту, що не
поступається за економічним та адміністративним розвитком такому адміністративному центру,
такий населений пункт може бути визнаний адміністративним центром спроможної територіальної
громади.

Організація влади в об'єднаній територіальній громаді
Рішення ради об'єднаної територіальної громади про визначення населених
пунктів де обирається староста
Староста:
- обирається шляхом проведення місцевих виборів на строк повноважень місцевої ради;
-

є посадовою особою органу місцевого самоврядування;

-

є членом виконавчого комітету ради об'єднаної територіальної громади за посадою;

-

представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської
ради;

-

сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого
самоврядування;

-

бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування
програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

-

вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань
діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної,
міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових
осіб;

-

здійснює інші обов'язки, визначені Положенням про старосту.

Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної
об'єднаної територіальної громади.
У Положенні визначаються права і обов'язки старости, порядок його звітності, інші питання,
пов'язані з діяльністю старости.

