ПРО ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Принципи

Ст.2 п.1

добровільного обєднання громад:

Рішення про
об'єднання

селищ

30

3

Проводять
60
днів
днів
Громадські
днів
Обговорення
Проектів рішень

4

5

В межах
однієї області.

Перелік ТГ та
населенних пунктів

Ст.4 пп.2,3,4

Об'єднаної територіальної громади
Найближче до
географічного центру.

Розвинена
інфраструктура.

Склад:
однакова кількість
представників з
кожної громади

ОМС ОТГ правонаступниками
громад, що об'єднались
Ст.6 п.2

надання згоди та делегування
представника до спільної групи

Рішення
Рішення
Рішення
Рішення

Обрання старост

1/3 депутатів Ради

голови громад

1 Забезпечують:

Громадяни
(в порядку місцевої ініціативи)

1 Забезпечує:

ПРОПОЗИЦІЯ

назва
центру

Скорочення:

30

днів
днів

вивчення та
громадське
обговорення
пропозиції

Ст.5 п.3

розгляд
на наступну
сейсію Ради

надання згоди та делегування представника до
спільної робочої групи

ТГ - територіальна громада

Результати

на розгляд
до наступної
сейсії Ради

Розсилка
голова громади
"ініціатора" відправляє
громадам пропозицію

Ст.6 п.1

Підвищення спроможності
громад до розвитку.
Збільшення ефективності
та відповідальності
місцевої влади.
Збільшення фінансування
з державного бюджету
Покращення можливостей
для залучення інвесторів

Рішення

ОТГ - об'єднана територіальна громада
Ст.8 п.8

Наближення органів
прийняття рішень та надання
публічних послуг до людини.
Покращення освіти в
сільських територіях.

2 Передає на

3 Рада приймає рішення про

ОМС - орган(и) місцевого самоврядування

2 Передають

днів
днів

голова громади" ініціатора"

має обов'язково
містити:
перелік
громад

30

вивчення та
громадське
обговорення

В громаді, що ініціювала
Ст.5 п.2

ОМС ОТГ утворюють комісію з
ліквідації ОМС територіальних
громад, що обєднались
Бюджети виконуются до кінця
бюджетного періоду

Голова
(міський, сільський, селищний)

Пропозиція

Ст.8 пп.1,3,4,6

Повноваження ОМС та голови ТГ
припиняються з моменту набуття
повноважень повноважень ОМС ОТГ

голова громади
"ініціатора"

3 Ради приймають рішення про

Органи самоорганізації
(що представляють 1/3 жителів)

До утворення ОТГ
розпоряджатися
об'єктами комунальної власності.

Утворення ОТГ

В суміжних громадах

Ст.5 п.1

30

днів
днів

в ради ОТГ та сільського,
селищного, міського

статус поселень

Ініціатори:

ВРУ

Рішення
про зміну
меж районів

Вибори

Приймає рішення про
утворення спільної
робочої групи

статус місцевості

Обласна
рада

Ні

Ст.6 пп.3,4

Рішення

Залишається незмінним:

Ст.8 п.2

Так

Заборона:

Спільна робоча група

Центр

Обласної ради

Ст.7 пп.8,9

Рішення
про місцеві
вибори в ОТГ

План заходів

до

голова
громади" ініціатора"

Приймає
рішення про
утворення ОТГ

Проект
Рішення щодо
Об'єднання

Назву визначенного центру

Якість та доступність
публічних послуг
після

Дає ім'я ОТГ.

Ст.7 п.1

Готує проект, що
обов'язково містить:

Врахування чинників, що впливають
на соціально-економічний розвиток ОТГ:
-історичні;
-етнічні;
-природні;
-культурні;
- та інші.

Подання про
утворення ОТГ до

громади
з різних
районів

Проект рішення
Цільна
територія.

Про об'єднання громад

Ст.7 п.7

У всіх громадах

Повсюдність
компетенції.

або

Ст.7 п.2

голови громад

днів
днів

голови передають радам
на схвалення

Ст.4 п.1

2

до обласної ради.
Обласна рада
надає висновок
щодо законності 10

Схвалення Радами
Схвалюється
проект рішення
про об'єднання

сіл

1

Ст.7 п.5

днів
днів

міст

Умови:

Рішення ради громад
Про Місцевивий референдум

5

днів

Ст.3

суміжні
територіальні
громади

Ст.7 пп.3,4

Подається

Проект

конституційності та законності;
добровільності;
економічної ефективності;
державної підтримки;
повсюдності місцевого самоврядування;
прозорості та відкритості;
відповідальності.

Суб'єкти:

Контроль законності

- стаття ЗУ “Про добровільне об’єднання
територіальних громад” №157-19

Збільшення розміру
місцевого бюджету
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