
Децентралізація у 
Київській області 

Шлях до затвердження 
Перспективного плану



 Найближчою до людей владою є органи місцевого 
самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні 
виконкоми. Вони повинні мати широкі повноваження і 
достатньо коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі 
місцеві питання і нести за це відповідальність.

 З 2015 року у Київській області утворилось 25 ОТГ + 
9 ОТГ очікували призначення виборів ЦВК. 

 12 червня КМУ прийняв Розпорядження, яким 
визначити території і центри 69 ОТГ у Київській 
області.

 Після оголошення результатів виборів 25 жовтня 
2020 року у Київській області було 69 ОТГ. 



Критерії 
формування 
ОТГ



ОТГ, що 
пройшли 
процедуру 
добровільного
об’єднання

Утворені - 25

ЦВК - 9

Ост. Рішення - 4



Процес
2015-лютий 
2020 рік

 Зміни до перспективного плану формування 
територій громад вносились 3 рази: 
2015 року
2017 року
2020 року

Результат: лише 50 % території області затверджено.

 Процедура погодження перспективного плану              
до 5 грудня 2020 року була такою: 

 Процедура погодження перспективного плану              
після  5 грудня 2020 року: 

ОДА Облрада КМУ 
(Мінрегіон)

ОДА КМУ 
(Мінрегіон)





Затверджений 
перспективний 
план

У перспективному 
плані затверджено:

• 24 міських ОТГ 
• 23 селищних ОТГ
• 22 сільських ОТГ



ПОРЯДОК 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ПЛАНУ

Вересень-жовтень наради в ОДА  з 
кожним головою громади

Грудень – січень консультації з 
Мінрегіоном, 21 січня – презентація 
плану

27 січня консультація по проблемним 
питанням з громадами в ОДА

4 лютого направили перспективний 
план до КМУ

10 лютого перегляд ПП у Комітеті 
ВРУ, направлення оновленого до 
КМУ



ПОРЯДОК 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ПЛАНУ

31 березня погодження проекту 
розпорядження ОДА без зауважень

17 квітня узгодження позицій з 
асоціаціями. Внесення змін

Направлення Мінрегіоном до КМУ 
проекту розпорядження

20 травня затвердження з 
доопрацюванням

Червень - часткове внесення 
рекомендованих правок до плану, 
його опублікування 



Досвід 
Васильківського 
району





12 червня уряд 
затвердив 
адмінтерустрій
базового рівня

• У Київській області визначено території та 
адміністративні центри 69 ОТГ. 

• Всі громади мають середній та високий 
рівень спроможності. 

• 3 ОТГ складаються з 1 ради –Чабанівська, 
Коцюбинська селищні, Славутицька міська.

• 12 ОТГ охоплюють минулий район

• Всі ОТГ, що пройшли процедуру 
добровільного об’єднання, включені до 
перспективного плану


