
 
 

Перспективний план формування територій громад не є фактом об’єднання громад, а лише 

баченням ефективного територіального устрою на базовому рівні в межах відповідної 

області 

 Про це сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства В’ячеслав Негода. Він спростував некомпетентні заяви про те, що у 

процесі підготовки проектів перспективних планів формування територій громад влада начебто 

насильно змушує громади до об’єднання. 

«Примушення до об’єднання громад нікому не потрібне, його немає і бути не може, адже 

примус не дасть результату, якого ми очікуємо від добровільного об’єднання. Формування 

перспективного плану і його затвердження не призводить до автоматичного об’єднання громад – 

це тільки проектна модель ефективної територіальної організації місцевого самоврядування на 

базовому рівні. А реалізувати його можливо лише з безпосередньої участі відповідних 

територіальних громад і ні обласні адміністрація, ні рада, як і Уряд не наділені законом 

повноваженнями приймати рішення про об’єднання. Про це повинні знати всі і не звертати увагу 

на тих, хто дезінформує чи свідомо провокує зрив реформ», - підкреслив В’ячеслав Негода 

За його словами, без оптимізації системи територіальної організації влади, децентралізації та 

передачі повноважень органам місцевого самоврядування не можливо забезпечити сталий 

регіональний та місцевий розвиток.  

«Який би мав бути результат? Перше, усвідомлення кожною територіальною громадою, що 

укрупнившись, об’єднавшись з іншими громадами в одну спроможну, вони всі разом стають 

сильнішими у фінансовому, соціально-економічному плані «плюс» беруть на себе повну 

відповідальність за розвиток своєї території. А отже об’єднання, наділення необхідними 

повноваженнями, ресурсами для реалізації цих повноважень - є першим кроком до вирішення 

багатьох проблем кожного села, селища, містечка, які не вирішувалися роками через брак як 

коштів, так і повноважень. Тому, ще раз наголошую, примус до об’єднання недопустимий і він не 

дасть позитивного результату. Держава зацікавлена в підтримці громадами реформи місцевого 

самоврядування, на першому місці якої – людина і її інтереси», - наголосив В’ячеслав Негода. 

Він також зазначив, що куди важливішим сьогодні є донесення до кожної людини, кожного 

представника громад суті реформи і що в її результаті отримають люди. 

«Хто не чує конкретних пояснень, а що ж очікувати в результаті реформи з уст свого 

сільського, селищного, міського голови, депутатів місцевих рад, а лише залякування, що це 

погано, той може при бажанні знайти необхідну інформацію як у офісах реформ, створених в 

областях, так і на сайті Мінрегіону, в ЗМІ. Інформації необхідної є вдосталь», - сказав заступник 

Міністра. 

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ на чолі 

з Геннадієм Зубком відповідає за проведення реформи децентралізації місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні. У грудні 2014 року були внесені зміни до 

Бюджетного та Податкового кодексів, в країні відбулася фінансова децентралізація. Завдяки цьому 

у 2015 році місцеві бюджети стали профіцитними та вже отримали 21 млрд грн доходу за перший 

квартал 2015 року. У більш віддаленій перспективі доходи місцевих бюджетів мають зрости у два-

три рази. Для ефективного впровадження реформи на місцях Мінрегіоном були створені Офіси з 

реформи децентралізації. Їхня мета – запустити дію реформи у регіонах та допомогти в цьому 

місцевим громадам. 

 


