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Вступ 

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» спрямовано на забезпечення спроможності громад на основі 
консолідації матеріальних, грошових (фінансових), людських та 
інших ресурсів. Об’єднання громад на добровільній основі означає не 
просто механічне «складання до купи» місцевих бюджетів, а 
об’єднання ресурсів, людських знань і зусиль для підвищення 
життєздатності громади. 

Об’єднання матеріальних ресурсів забезпечує ефект масштабу 
(вартість лікування, навчання, перевезень тощо буде нижчою, коли 
обсяг ресурсів використовується для обслуговування більшої 
кількості клієнтів); об’єднання коштів дозволяє реалізувати великі, 
життєво важливі проекти (капітальні ремонти доріг і будівель, 
модернізацію комунальних підприємств, енергозаощадження тощо), 
які окремі ради самостійно не можуть профінансувати; об’єднання 
кадрових ресурсів сприяє підвищенню професіоналізму працівників 
органів місцевого самоврядування, полегшує підбір спеціалістів на 
посади в державні установи, сприяє поширенню знань, підвищенню 
активності та ініціативності населення, що врешті-решт втілюється в 
їх умінні знаходити можливості для поліпшення життєзабезпечення 
населення за рахунок тих ресурсів, що є в їхньому розпорядженні. 

У коментарях до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» надається роз’яснення до кожної статті 
Закону, а також звертається увага на можливість використання різних 
підходів до здійснення окремих процедур щодо об’єднання громад. 

Це стосується, наприклад, проведення місцевого референдуму 
стосовно ухвалення Проекту рішення про добровільне об’єднання 
територіальних громад або розроблення Положення про старосту. 

Коментарі розраховані на надання консультативної допомоги 
головам сільських, селищних і міських рад, членам сільських, 
селищних і міських рад, громадським активістам та іншим 
зацікавленим особам щодо врегулювання відносин у процесі 
добровільного об’єднання територіальних громад. 

Можуть бути корисними для слухачів центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та 
місцевого самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів, 
аспірантів, студентів. 
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Коментарі до Закону України  
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

від 5.02.2015 № 157 – VIII 
Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі 
добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

 

До таких відносин, насамперед, належать: відносини власності 
(встановлення права об’єднаної громади на об’єкти комунальної 
власності потребує відповідного юридичного забезпечення); земельні 
відносини (землі в межах населених пунктів, мешканці яких 
утворюють об’єднану територіальну громаду, перебувають у 
юрисдикції відповідної ради, але поки що відкритим залишається 
питання стосовно земель, які знаходяться поза межами населених 
пунктів. Для об’єднаних територіальних громад позитивне вирішення 
питання щодо управління землями поза межами населених пунктів є 
важливим з точки зору забезпечення їх спроможності); бюджетні 
відносини (питання формування дохідної і витратної частин місцевого 
бюджету може бути конфліктним, оскільки населені пункти 
здійснюватимуть різний вклад у бюджет, але при цьому якість 
надання послуг мешканцям усіх населених пунктів має бути 
однаковою); публічно-приватні відносини (взаємодія місцевих рад із 
власниками приватних підприємств з приводу реалізації проектів 
місцевого значення, соціальних чи економічних, не повинна 
супроводжуватися корупційними діяннями). 

Стаття 2. Принципи добровільного об’єднання 
територіальних громад 

1) конституційності та законності; 2) добровільності; 
3) економічної ефективності; 4) державної підтримки; 
5) місцевого самоврядування; 6) прозорості та відкритості; 
7) відповідальності 
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Щодо принципу добровільності: дотримання цього принципу 
означає, що місцеві громади вирішують питання кількості населених 
пунктів, які ввійдуть до об’єднаної громади; визначення конкретних 
населених пунктів, готових до об’єднання з урахуванням 
географічних, релігійних, історико-культурних та інших 
особливостей; встановлення адміністративного центру об’єднаної 
територіальної громади з огляду на економічну активність населеного 
пункту і розвиток його інфраструктури, а також місцеві громади 
ініціюють таке об’єднання. Водночас наявність відповідного Закону 
означає обов’язковість його виконання. На практиці, швидше за все, 
процес об’єднання територіальних громад буде повсюдним з 
ознаками обов’язковості, але конкретні умови об’єднання 
визначатимуться громадами самостійно на добровільній основі. 

Стаття 3. Суб’єкти добровільного об’єднання 
територіальних громад 

З практичної точки зору доцільним є визначення 
адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, що 
включає громади суміжних сіл, селищ і міст (суб’єктів добровільного 
об’єднання), тих населених пунктів (сіл, селищ і міст), які й до 
об’єднання виконували функції адміністративних центрів. 

Відповідні населені пункти мають порівняно кращу 
інфраструктуру, кадрову спроможність та інвестиційну привабливість. 

Стаття 4.  Основні умови добровільного об’єднання 
територіальних громад 

У складі територіальної громади не може існувати іншої 
територіальної громади, яка має свій представницький орган 
місцевого самоврядування 

 
За Законом України «Про місцеве самоврядування» 

територіальна громада – це жителі, об’єднані постійним 
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проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 
об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний 
центр. Ст. 4 не суперечить вказаному Закону, оскільки означає не 
просто об’єднання громад із збереженням представницьких органів 
місцевої влади, а їх укрупнення навколо єдиного адміністративного 
центру і, отже, втрату свого статусу адміністративних центрів 
населених пунктів громад, існувавших до об’єднання. 

 

Територія об’єднаної територіальної громади має бути 
нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади 
визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад  
територіальних громад, що об’єдналися 

 

Це положення ст. 4 корелюється із ст. 3 даного Закону, згідно 
якого об’єднанню підлягають лише території суміжних громад, отже, 
у складі об’єднаної територіальної громади не може бути анклавів. 

 

Об’єднана територіальна громада має бути розташована в 
межах території громад Автономної Республіки Крим, однієї 
області 

 

Реально об’єднання територіальних громад не торкнеться зміни 
статусу адміністративно-територіальних одиниць країни, якими за 
Конституцією України є Автономна Республіка Крим, області, 
райони, міста, райони в містах, селища, села. Також не порушується 
адміністративно-територіальний устрій країни на обласному рівні, 
зміниться лише територіальна організація влади базового рівня – 
кількість місцевих рад суттєво зменшиться за рахунок об’єднання 
громад переважно у сільській місцевості. 

Однак, ст. 7 даного Закону передбачено, що в окремих випадках 
можливе об’єднання суміжних територіальних громад, що 
адміністративно віднесені до різних районів однієї області. У такому 
разі обласна рада може підготувати подання до Верховної Ради 
України про зміну меж району. 
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При прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, 
етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-
економічний розвиток об’єднаної територіальної громади 

 

Саме це положення Закону вимагає найбільш уважного і 
виваженого ставлення керівництва обласних державних адміністрацій 
до побажань мешканців населених пунктів щодо об’єднання громад. 

Неприпустимим є тиск на сільські громади, що різняться, 
наприклад, за віросповіданням чи культурно-етнічними ознаками. 
Особливо це важливо для прикордонних районів, де поруч на 
території однієї адміністративно-територіальної одиниці вищого 
рівня розташовані населені пункти з компактним проживанням 
угорців, білорусів, греків, росіян тощо. Етнічна й релігійна 
приналежність не обов’язково є перешкодою для об’єднання, опір 
може виникнути й з інших причин, але його подолання потребує 
мудрості, терпіння та часу. 

 

Якість та доступність публічних послуг, що надаються в 
об’єднаній територіальній громаді не можуть бути нижчими, 
ніж до об’єднання 

 

Консолідація ресурсів об’єднаної територіальної громади і 
підвищення їх бюджетної спроможності внаслідок бюджетної 
децентралізації матимуть позитивний вплив на життєзабезпечення 
громад. Акумуляція коштів дозволить реалізувати більш складні 
проекти, такі як енергозбереження, розвиток альтернативної 
енергетики, модернізація комунальних підприємств, технічне 
обладнання лікарень. 

Водночас слід розуміти, що питання вибору пріоритетів 
залишається конфліктним, необхідно бути готовим до ситуації 
«перетягування ковдри» мешканцями бувших територіальних громад 
і знаходити аргументи для пояснення доцільності вибору об’єкта 
фінансування з точки зору суспільної користі та перспектив розвитку 
всієї об’єднаної громади. 
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Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить 
до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської 
місцевості 

 

Адміністративними центрами об’єднаних територіальних 
громад можуть бути обрані міста, селища, села. 

Відповідно громади отримають статус міських, селищних і 
сільських, однак при цьому статус населених пунктів, мешканці яких 
об’єдналися в одну громаду, не зміниться – села, мешканці яких 
входять до міської територіальної громади, не будуть віднесені до 
міської місцевості. 

Стаття 5. Ініціювання добровільного об’єднання 
територіальних громад 

Ініціювання здійснюється в такій послідовності: 
–  ініціатором (голова місцевої ради: не менше як третина 

депутатів загального складу відповідної місцевої ради; територіальна 
громада; орган самоорганізації населення за умови представлення 
ним інтересів не менше як третини членів відповідної громади) 
висувається ідея щодо об’єднання територіальних громад; 

–  розробляється Пропозиція щодо об’єднання, в якій міститься 
перелік громад, що мають об’єднатися із зазначенням населених 
пунктів, встановлюється адміністративний центр об’єднаної громади 
та її назва; 

–  Пропозиція надається голові місцевої ради для вивчення; 
–  головою розробляється порядок проведення громадського 

обговорення Пропозиції; 
–  головою назначається громадське обговорення Пропозиції у 30-

денний термін із дня її надходження; 
–  після обговорення Пропозиція направляється до відповідної 

ради для прийняття рішення про об’єднання та делегування 
представника до спільної робочої групи. 
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Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо   
  добровільного об’єднання територіальних громад 

Після прийняття рішення про об’єднання громад радою, в межах 
якої відбулося відповідне ініціювання, голова ради надсилає Пропозицію 
головам усіх місцевих рад тих громад, які пропонується об’єднати. 

В усіх суміжних, пропонованих до об’єднання громадах 
здійснюються ті самі процедури: головою ради вивчається 
Пропозиція, розробляється порядок громадських слухань, у 30-
денний термін із дня надходження Пропозиції проводяться 
громадські слухання, після чого вона подається до відповідних рад 
для прийняття рішення про надання згоди щодо об’єднання і 
делегування представників до спільної робочої групи. Усіма, 
окремими або однією радою Пропозиція може бути відхилена, тоді 
потрібні додаткові консультації, розроблення нової Пропозиції і 
прийняття рішення щодо: 

–  об’єднання меншої кількості громад; 
–  об’єднання громад у іншому складі; 
–  відтермінування об’єднання громад. 
У разі прийняття згоди про об’єднання територіальних громад 

усіма радами, створюється спільна робоча група для розроблення 
проекту рішення про об’єднання громади, до складу якої входить 
однакова кількість представників від кожної громади. Інформація 
щодо відповідного рішення та створення спільної робочої групи 
направляється до обласної ради і обласної державної адміністрації. 

Стаття 7. Підготовка рішень щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад 

Проект рішення про добровільне об’єднання територіальних 
громад, який розробляється спільною робочою групою, крім 
положень, що містяться в Пропозиції, включає також план 
організаційних заходів, спрямованих на створення об’єднаної 
територіальної громади. 
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Організаційні заходи насамперед стосуються створення 
обов’язкових інфраструктурних об’єктів для надання публічних 
послуг, зокрема: 

–  облаштування приміщення для органу місцевого 
самоврядування об’єднаної громади з врахуванням додаткових 
функцій управління фінансами та комунальною власністю, 
містобудівною діяльністю, освітою, охороною здоров’я, культурою, 
соціальним захистом населення; 

–  облаштування поліклініки (амбулаторії), лікарні широкого 
профілю; 

–  облаштування приміщення для територіального Центру 
соціального захисту; 

–  облаштування приміщення для Центру надання 
адміністративних послуг; 

–  облаштування окремої будівлі для органів правопорядку; 
–  облаштування приміщення для органів державної влади 

(пенсійного фонду, центру зайнятості, казначейства, реєстрації актів 
цивільного стану та майнових прав); 

– облаштування приміщення для пожежної частини. 
У процесі створення відповідної інфраструктури об’єднана 

територіальна громада може розраховувати на фінансову допомогу 
держави, яка надається у вигляді субвенції згідно з планом соціально-
економічного розвитку об’єднаної громади. 

Опрацьований проект рішення, так само як і Пропозиція 
підлягає громадському обговоренню протягом 60 днів, після чого він 
виноситься на розгляд місцевих рад. 

Суттєву роль в підготовці рішень щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад відіграє обласна державна 
адміністрація, яка: 

–  готує висновок про відповідність Проекту Конституції та 
Законам України у 10-денний термін з дня його отримання, що 
затверджується головою обласної державної адміністрації; 
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–  повертає Проект на доопрацювання у разі його невідповідності 
чинному законодавству та Конституції України; 

–  звертається до Центральної виборчої комісії з приводу 
прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів 
місцевої ради об’єднаної територіальної громади (сільської, 
селищної, міської) та голови відповідної ради в установленому 
законом порядку й інформує про відповідне звернення обласну раду; 

–  звертається з поданням до Верховної Ради України про зміну 
меж районів у разі виникнення такої необхідності. 

Слід зазначити, що позитивний висновок обласної адміністрації 
щодо відповідності Проекту чинному законодавству є підставою для 
ухвалення рішення про об’єднання територіальних громад 
відповідними радами або призначення місцевого референдуму, 
результати якого також є свідченням рішення про підтримку (не 
підтримку) населенням об’єднання територіальних громад. 

Стаття 8.   Утворення об’єднаної територіальної громади 
Об’єднана територіальна громада вважається створеною з 

моменту набуття чинності рішення усіх рад або рішення місцевого 
референдуму про підтримку об’єднання територіальних громад. 
Однак, повноваження місцевих рад і голів місцевих рад громад, що 
об’єднуються, припиняється лише після набуття повноважень 
новообраною радою об’єднаної територіальної громади (сільської, 
селищної, міської) та головою новообраної ради. З моменту набуття 
чинності рішень про створення об’єднаної територіальної громади до 
формування органу місцевого самоврядування призупиняється 
прийняття рішень щодо оперативного управління комунальним 
майном: відчуження, концесії, передачі в оренду, лізингу, застави 
тощо. 

Рада об’єднаної територіальної громади є правонаступницею 
всіх активів і пасивів органів місцевого самоврядування громад, що 
об’єдналися, проте їх бюджети виконуються окремо до закінчення 
бюджетного періоду. 
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Ліквідація органів місцевого самоврядування громад, що 
об’єдналися, здійснюється ліквідаційною комісією, створеною 
новообраною місцевою радою. 

Стаття 9.    Форми державної підтримки добровільного 
об’єднання територіальних громад 

 

Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, 
методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання 
територіальних громад  

 

Інформаційно-просвітницька та організаційна підтримка 
добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється 
місцевими державними адміністраціями. Форми такої підтримки 
можуть бути найрізноманітнішими і включати: проведення круглих 
столів, семінарів, навчання, тренінгів для голів, депутатів та 
активістів місцевих рад; проведення зустрічей для цільової аудиторії 
з юристами, представниками вищих органів влади, ученими, 
представниками громад, що уже розпочали процедуру об’єднання; 
вивчення досвіду об’єднання громад безпосередньо на місцях, 
спілкування з мешканцями громад, що об’єднуються. Місцеві 
адміністрації також можуть надавати методичну допомогу, виходячи 
із конкретних ситуацій і місцевих проблем. Наприклад, методичні 
рекомендації щодо складання планів соціально-економічного та 
стратегічного розвитку громад, розробки Положення про старосту, 
рекомендації щодо створення освітніх округів тощо. 

Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст  

Розроблення плану соціально-економічного розвитку громади є 
обов’язковою умовою отримання фінансової державної допомоги, 
розмір якої встановлюється Законом про державний бюджет України, 
а розподіл субвенції між радами об’єднаних територіальних громад 
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здійснюється пропорційно площі та чисельності громад. Пропозиції 
щодо здійснення фінансової підтримки об’єднаній громаді 
направляються обласною адміністрацією Кабінету Міністрів України 
на підставі подання ради об’єднаної громади не пізніше 15 липня 
року, що передує бюджетному періоду. 

Економічний раціоналізм підказує, що всю підготовчу роботу, 
інформаційно-роз’яснювальну кампанію і процедуру об’єднання 
громад краще починати з кінця поточного – початку наступного року 
з тим, щоб устигнути розробити й ухвалити всі необхідні документи, 
скласти план соціально-економічного розвитку об’єднаної громади та 
направити обласній державній адміністрації подання на отримання в 
наступному бюджетному періоді державної фінансової допомоги. 

Стаття 11. Перспективний план формування територій  
         громад Автономної Республіки Крим, області 

На обласному рівні проект відповідного плану розробляється 
обласною державною адміністрацією паралельно з процесом 
об’єднання територіальних громад відповідно до Методики 
формування спроможних територіальних громад, затвердженої 
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214.  

Разом із цим розробляються паспорти спроможних 
територіальних громад. Розроблення обох документів вимагає участі 
представників органів місцевого самоврядування, громадських 
активістів та інших зацікавлених осіб із числа членів територіальної 
громади, які можуть бути включені до складу робочої групи із 
розробки Проекту. 

Розроблення Проекту є компромісним процесом, тому 
Методикою формування спроможних територіальних громад 
передбачено проведення консультацій із представниками 
територіальних громад, їх органами самоврядування, керівниками і 
власниками підприємств тощо із оформленням відповідного 
протоколу. 
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Після схвалення Проекту обласною радою за поданням обласної 
державної адміністрації, він разом із паспортами спроможних 
територіальних громад в установленому порядку подається на 
розгляд Кабінету Міністрів України для затвердження. 

 
Прикінцеві положення 
 

Внести до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, 
ст. 170 із наступними змінами) такі зміни:  

 

Стаття 14. Староста 
Укрупнення територіальних громад у процесі їх добровільного 

об’єднання матиме своїм наслідком збільшення кількості сіл і селищ, 
які втратять на своїх територіях органи місцевого самоврядування, 
що утруднить дотримання принципу повсюдності влади. 

Введення посади старости в селах і селищах, який буде 
представляти інтереси мешканців в органах місцевої влади, 
сприятиме поліпшенню взаємозв’язку між членами громади і 
місцевими рядами. 

Посада старости є виборною, староста є членом виконавчого 
комітету ради об’єднаної територіальної громади, тобто посадовою 
особою місцевого самоврядування. Обирається староста на термін 
повноважень місцевої ради, діє на підставі Положення, 
затвердженого радою об’єднаної громади. 

Староста не обирається в поселенні – адміністративному центрі 
об’єднаної громади та може не обиратися у віддалених невеликих 
поселеннях – хуторах, висілках тощо. 

Доцільним є виконання старостою таких функцій як: 
– видача довідок (про вирощування сільськогосподарської 

продукції, будинковолодіння, догляд за дитиною до 3 років тощо); 
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– складання актів обстеження матеріально-побутових умов у 
складі комісії; 

– видача дозволів на розміщення реклами, видалення дерев; 
– підтвердження поштових адрес об’єктів містобудування; 
– допомога мешканцям у підготовці документів, що подаються до 

органів місцевого самоврядування; 
– організація робіт з прибирання території, видалення 

карантинних бур’янів, озеленення, догляду за рекреаційними зонами, 
цвинтарями тощо; 

– участь у підготовці бюджету об’єднаної територіальної громади; 
– участь у розробці проектів публічно-приватного партнерства, 

що реалізується на території відповідного села, селища. 
Перелік конкретних обов’язків старости, викладений у 

Положенні, формується із врахуванням особливостей місцевості і 
умов проживання людей, тому, очевидно, він буде відрізнятися в 
різних регіонах. Також слід очікувати, що функції старости будуть 
розширюватися в процесі децентралізації влади і управління. Отже, 
функціональні обов’язки старости у період становлення цього 
інституту будуть досить мінливими, що вимагатиме не лише 
періодичного перегляду Положення, а й формування особливих 
вимог до особи, яка обійматиме посаду старости. 

На жаль, поки що законодавчо не визначено порядок обрання 
старости, тому як варіант, можливе призначення на тимчасовій основі 
старост відповідною радою об’єднаної громади із числа бувших голів 
сільських, селищних рад або депутатів рад до розроблення 
відповідної процедури, її законодавчого закріплення і проведення 
виборів. При цьому староста, швидше за все, має виконувати свої 
функції на громадських засадах і не обов’язково повинен вводитися 
до складу виконавчого комітету ради. 
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