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Затвердження Урядом Методики
формування спроможних територіальних
громад де-юре дало старт процесу
добровільного об’єднання громад, який є
частиною реформи місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні.
Про це сказав заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
В’ячеслав Негода на нараді-семінарі з
представниками  органів місцевого
самоврядування в Тернополі.

За словами  заступника Міністра,
необхідність створення спроможних
територіальних громад продиктована
вимогою часу. Сьогодні більшість громад не
здатні забезпечити населення належними
послугами, вони не розвиваються і без
об’єднання їх довкола центрів економічної
активності такі територіальні громади не
матимуть перспективи подальшого розвитку.

В’ячеслав Негода пояснив, що суттю
спроможності територіальних громад є їх
здатність забезпечувати належний рівень
надання послуг, зокрема у сфері освіти,
культури, охорони здоров’я, соціального
захисту, житлово-комунального господарства
з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового
забезпечення та розвитку інфраструктури
відповідної адміністративно-територіальної
одиниці. Він зазначив, що більшість регіонів
давно ведуть підготовчі роботи до запуску
процесу об’єднання громад.

Особливий наголос В’ячеслав Негода
зробив на добровільності об’єднання
територіальних громад.

«Саме принцип добровільності об’єднання

В УКРАЇНІ СТАРТУВАВ ПРОЦЕС ДОБРОВІЛЬНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД

громад є визначальним. Ніхто не буде
примушувати громади до об’єднання, якщо в
них не буде на те доброї волі. Ми вивчали це
питання, і можу сказати, що більшість громад
на сьогодні готові об’єднуватися, оскільки
розуміють, що без цього годі сподіватися на
якийсь розвиток», - сказав заступник
Міністра.

Він підкреслив, що важливою складовою
процесу створення спроможних
територіальних громад стане інформаційно-
роз’яснювальна робота.

«Кожен крок, починаючи від створення
головою облдержадміністрації робочої групи
з підготовки перспективного плану
формування територій громад до його
схвалення на місцях і затвердження Урядом,
має бути максимально публічним, прозорим.
Всі, кому небайдужа доля своїх громад, а таких
багато, мають долучитися до цього процесу.
Тільки так вдасться забезпечити якісний
зворотний зв’язок, вчасне реагування на
кожне зауваження та пропозицію, а це є
важливим чинником успішності реформи», -
наголосив В’ячеслав Негода.

Як повідомлялося, в кожній області мають
відкритися регіональні офіси з підтримки
децентралізації. Вони допомагатимуть
облдержадміністраціям у комунікаціях з
громадськістю щодо процесу створення
спроможних територіальних громад,
формування перспективних планів розвитку
територій і матимуть чотири місяці, щоб
довести свою ефективність.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про добровільне об’єднання територіальних громад
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання

територіальних громад сіл, селищ, міст.
Стаття 2. Принципи добровільного об’єднання територіальних громад
1. Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з

дотриманням таких принципів:
1) конституційності та законності;
2) добровільності;
3) економічної ефективності;
4) державної підтримки;
5) повсюдності місцевого самоврядування;
6) прозорості та відкритості;
7) відповідальності.
Стаття 3. Суб’єкти добровільного об’єднання територіальних громад
1. Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні

громади сіл, селищ, міст.
2. Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є

міською територіальною громадою, центром якої визначено селище, - селищною, центром якої
визначено село, - сільською.
Стаття 4. Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад
1. Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з

дотриманням таких умов:
1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади,

яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;
2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної

територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад,
що об’єдналися;

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної
Республіки Крим, однієї області;

4) 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;

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

2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений
пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований
найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.

3. Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених
пунктів як сільської чи міської місцевості.

4. Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування
населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.
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Розділ II
ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 5. Ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад
1. Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:
1) сільський, селищний, міський голова;
2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;
3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;
4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними

інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).
2. Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна,

зокрема, містити:
1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених

пунктів;
2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.
3. Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання

добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться
протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення
пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання
згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника
(представників) до спільної робочої групи.

4. Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом,
визначається сільською, селищною, міською радою.
Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних

громад
1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про

надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке
об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.

2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення
пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення,
яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення
громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для
прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та
делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні
згоди.

3. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних
громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про
утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання
територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду
міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію.

Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної
громади, що об’єднується.

Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання
територіальних громад.

4. Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання
територіальних громад.
Стаття 7. Вимоги до проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад
1. Проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад повинні, зокрема,

містити:
1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених

пунктів;
2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування;
3) план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
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2. Сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 60 днів проведення обов’язкового
громадського обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з
громадськістю) підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного
об’єднання територіальних громад, за результатами якого сільські, селищні, міські голови вносять
питання про його схвалення на розгляд сільських, селищних, міських рад.

Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних
громад розглядається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня його
внесення на їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення.

3. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного
об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності
цього проекту Конституції та законам України.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10
робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних
громад готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

5. У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад
Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне
об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки
об’єднання територіальних громад.

6. У разі встановлення невідповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання
територіальних громад Конституції та законам України Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання у порядку,
встановленому цим Законом.

7. У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішення про добровільне
об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання
територіальних громад на місцевому референдумі сільський, селищний, міський голова
територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних
громад, звертається з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради
про утворення об’єднаної територіальної громади.

8. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада протягом 30 днів розглядає
подання про утворення об’єднаної територіальної громади та приймає відповідне рішення.

9. Якщо до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження територіальної
громади, розташованої на території суміжного району, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж
відповідних районів у порядку, визначеному законом. У такому разі питання про утворення
об’єднаної територіальної громади розглядається Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради України
про зміну меж відповідних районів.
Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади
1. Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови

територіальних громад, що об’єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень
новообраними органами місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою
територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада одночасно з прийняттям рішення
про утворення об’єднаної територіальної громади призначає перші місцеві вибори депутатів
сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського,
селищного, міського голови.

3. Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками
активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад, що
об’єдналися.

4. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення
бюджетного періоду.

5. Бюджет об’єднаної територіальної громади розробляється з урахуванням особливостей
підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
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6. Заходи щодо припинення в результаті ліквідації органів місцевого самоврядування
територіальних громад, що об’єдналися, як юридичних осіб здійснює ліквідаційна комісія
відповідно до закону, яка утворюється новообраною сільською, селищною, міською радою.

7. У період з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади до формування органів місцевого
самоврядування об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування),
заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності
територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.

Розділ III
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад
1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову

підтримку добровільного об’єднання територіальних громад.
2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному

об’єднанню територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації.

3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад, визначення
обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади,
адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад

сіл, селищ, міст
1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад

сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на
формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої
територіальної громади.

2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією
за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не
пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої
фінансової підтримки.

3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних
територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості
сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних
територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.

5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим,

області
1. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області

розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною
адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює
всю територію Автономної Республіки Крим, області.

2. Методика формування спроможних територіальних громад розробляється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого
самоврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області
схвалюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою за
поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної
адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної

Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) такі зміни:
1) частину першу статті 5 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"старосту".
У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;
2) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Територіальні громади
1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і

повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
2. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну

сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого
самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.

3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну
громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом";

3) доповнити статтею 141 такого змісту:
"Стаття 141. Староста
1. У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади,

утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", за
винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради.

2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
3. Староста:
1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської

ради;
2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого

самоврядування;
3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування

програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;
4) 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;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.
4. 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.
5. Староста обирається в порядку, визначеному законом.
6. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою";
4) частину четверту статті 51 викласти в такій редакції:
"4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також за посадою

секретар відповідної ради, староста (старости)".
3. У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних

громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує
особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної
громади до об’єднання.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних

органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
5 лютого 2015 року
№ 157-VIII
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 квітня 2015 р. № 214

Київ
Про затвердження Методики формування
спроможних територіальних громад

Відповідно до статті 11 Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних
громад”Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику формування спроможних територіальних громад, що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям у місячний

строк розробити проекти перспективних планів формування територій громад згідно з
Методикою, затвердженою цією постановою, та подати їх на розгляд Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних рад.

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
надавати роз’яснення щодо застосування Методики, затвердженої цією постановою.

Прем’єр-міністр України                                                                                 А. ЯЦЕНЮК
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 214

МЕТОДИКА
формування спроможних територіальних громад

1. Ця Методика визначає механізм та умови формування спроможних територіальних громад,
а також порядок розроблення і схвалення перспективного плану формування територій громад
Автономної Республіки Крим, області (далі — перспективний план).

2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:
спроможна територіальна громада — територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті

добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого
самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури,
охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням
кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;

потенційний адміністративний центр спроможної територіальної громади — населений пункт
(село, селище, місто), який, як правило, розташований найближче до географічного центру
території спроможної територіальної громади та має найбільш розвинуту інфраструктуру;

зона доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади
— територія навколо потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади,
що визначається з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах на території такої громади.
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Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

3. Формування спроможних територіальних громад здійснюється з урахуванням:
здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх

компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних
одиниць;

історичних, географічних, соціально-економічних, культурних особливостей розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
трудової міграції населення;
доступності послуг у відповідних сферах.
4. Формування спроможних територіальних громад здійснюється шляхом:
розроблення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією проекту

перспективного плану;
схвалення проекту перспективного плану Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

обласною радою;
затвердження Кабінетом Міністрів України перспективних планів;
добровільного об’єднання територіальних громад;
формування органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад.
5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрація розробляє проект

перспективного плану відповідно до цієї Методики із  залученням у разі потреби представників
органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості
відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

6. Формування спроможних територіальних громад здійснюється у такій послідовності:
1) визначення потенційними адміністративними центрами міст обласного значення та

населених пунктів, що мають статус районних центрів, та зон їх доступності.
Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються на відстані не

більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Відстань може бути збільшена до 25
кілометрів у разі, коли чисельність населення спроможної територіальної громади в зоні
віддаленості від потенційного адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не
більш як 10 відсотків загальної чисельності населення такої громади. Така відстань може бути
зменшена у разі відсутності доріг з твердим покриттям чи особливостей рельєфу, що унеможливлює
сполучення (ріки без мостів, гори).

Зони доступності потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад
визначаються з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах, зокрема часу прибуття
для надання швидкої медичної допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги, що не
має перевищувати 30 хвилин;

2) визначення потенційними адміністративними центрами населених пунктів (сіл, селищ,
міст), які раніше мали статус районних центрів та розташовані на відстані більш як 20 кілометрів
дорогами з твердим покриттям від міст обласного значення та населених пунктів, які мають
статус районних центрів, та зон їх доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються відповідно до
підпункту 1 цього пункту.

У разі розташування в зоні доступності потенційного адміністративного центру спроможної
територіальної громади, визначеного відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, населеного
пункту (села, селища, міста), який має відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та
розвинуту інфраструктуру (зокрема, на території якого є загальноосвітній навчальний заклад I—
III ступеня, проживає не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку), такий
населений пункт може бути визначений потенційним адміністративним центром спроможної
територіальної громади;
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3) визначення потенційними адміністративними центрами інших населених пунктів (сіл,
селищ, міст), територія яких не охоплюється зонами доступності потенційних адміністративних
центрів, визначених відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, які розташовані на відстані не
менш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям від таких потенційних адміністративних
центрів та частково забезпечені інфраструктурою.

У разі наявності на території, яка не охоплюється зонами доступності потенційних
адміністративних центрів, визначених відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, більш як одного
населеного пункту, який може бути визначений потенційним адміністративним центром, перевага
надається тому, що має найбільш розвинуту інфраструктуру.

7. Межі території спроможної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах
юрисдикції рад територіальних громад, що входять до її складу.

8. Межі територій спроможних територіальних громад визначаються з дотриманням таких
вимог:

територія спроможної територіальної громади має включати території територіальних громад,
що входять до її складу, та бути нерозривною;

спроможні територіальні громади розташовуються у межах території Автономної Республіки
Крим, однієї області та у разі можливості одного району.

9. Територіальна громада, яка розташована на однаковій відстані від потенційних
адміністративних центрів спроможних територіальних громад, може бути включена до складу
тієї спроможної територіальної громади, потенційний адміністративний центр якої має найбільш
розвинуту соціальну і транспортну інфраструктуру та розташований у межах одного району.

10. З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення проекту
перспективного плану може утворюватися робоча група, до складу якої входять представники
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, відповідних органів місцевого
самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості.

11. З метою врахування інтересів територіальних громад під час розроблення проекту
перспективного плану уповноважені Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
облдержадміністрацією посадові особи проводять консультації з уповноваженими
представниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також суб’єктами
господарювання та їх громадськими об’єднаннями.

За результатами консультацій оформляється протокол.
Консультації проводяться під час:
визначення переліку територіальних громад, що можуть увійти до складу спроможної

територіальної громади;
визначення переліку територіальних громад, території яких не охоплюються зонами

доступності потенційних адміністративних центрів;
визначення меж територій спроможних територіальних громад.
Консультації проводяться насамперед з представниками територіальних громад, території яких

охоплюються зонами доступності кількох потенційних адміністративних центрів.
12. Якщо в процесі розроблення проекту перспективного плану після проведення консультацій

виникла необхідність внесення до нього змін, проводяться додаткові консультації.
13. Проект перспективного плану розробляється в електронному та паперовому вигляді та

включає:
графічну частину, яка складається в масштабі 1:2000—1:10000, відображає межі спроможних

територіальних громад, їх потенційні адміністративні центри та всі населені пункти, що увійшли
до їх складу;

паспорти спроможних територіальних громад за формою згідно з додатком.
14. Проект перспективного плану схвалюється Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, відповідною обласною радою та затверджується у встановленому порядку Кабінетом
Міністрів України.
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Додаток
до Методики

ПАСПОРТ
___________________________________________________________________

(найменування спроможної територіальної громади та її
___________________________________________________________________

потенційного адміністративного центру)

    Найменування показника Значення показника

1. Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р.  у тому числі дітей:
дошкільного віку
шкільного віку

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади
3.Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень у тому числі:

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України
бюджету розвитку
базової дотації
реверсної дотації

4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів
5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування,
у тому числі:

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня
дошкільних навчальних закладів
закладів позашкільної освіти
закладів культури
закладів фізичної культури
фельдшерсько-акушерських пунктів
амбулаторій, поліклінік
лікарень
станцій швидкої допомоги

6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють
повноваження щодо:

правоохоронної діяльності
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення
соціального захисту
пожежної безпеки
казначейського обслуговування

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

Відомості про територіальні громади, що увійдуть
до складу спроможної територіальної громади

Порядковий 
номер  

Найменування 
територіальних громад та 
населених пунктів, що 
входять до їх складу, із 

зазначенням 
адміністративного статусу 

Чисельність 
населення станом 

на  
1 січня 2015 р. 

Відстань до 
потенційного 

адміністративного 
центру спроможної 

територіальної 
громади, кілометрів  
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

10.04.2015                                                       м.Суми                                                   № 204-ОД

Про утворення робочої групи
з підтримки та впровадження
заходів з добровільного об’єднання
територіальних громад Сумської області

Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про добровільне об’єднання

територіальних громад», з метою проведення реформ у сфері місцевого самоврядування та
децентралізації повноважень органів виконавчої влади, розроблення перспективного плану
формування об’єднань територіальних громад Сумської області:

1. Утворити робочу групу з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання
територіальних громад Сумської області

(далі – робоча група) та затвердити її склад (додається).
2. Робочій групі:
1) здійснювати організаційні заходи щодо підготовки проекту перспективного плану

формування об’єднань територіальних громад Сумської області;
2) у разі необхідності залучати до роботи представників органів виконавчої влади та місцевого

самоврядування, місцевих наукових установ, громадських організацій, інших осіб.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови

Сумської обласної державної адміністрації Марченка О.О.

Тимчасово виконуючий обов’язки
голови Сумської обласної
державної адміністрації О.О.Марченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Сумської обласної державної адміністрації
10.04.2015  № 204-ОД

СКЛАД
робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного

об’єднання територіальних громад Сумської області

Клочко Микола Олексійович - голова Сумської обласної державної адміністрації, голова
робочої групи

Марченко Олександр Олексійович - перший заступник голови Сумської обласної державної
адміністрації, заступник голови робочої групи

Сітак Олександр Михайлович - директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Сумської обласної державної адміністрації, секретар робочої групи

Лаврик Віра Іванівна - заступник голови Сумської обласної ради (за згодою)

Батраченко Олена Геннадіївна - директор Департаменту фінансів Сумської обласної
державної адміністрації

Бондаренко Богдан Сергійович - виконуючий обов’язки начальника Головного управління
Держземагентства у Сумській області (за згодою)

Бояринцев Олег Анатолійович - депутат Сумської обласної ради, голова депутатської групи
в Сумській обласній раді «Воля народу» (за згодою)

Боярчук  Анатолій Васильович - голова Конотопської районної ради (за згодою)

Бутенко Сергій Павлович - начальник управління охорони здоров’я Сумської обласної
державної адміністрації

Гробова  Вікторія Павлівна - заступник начальника Сумської філії Харківського національного
університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент  (за згодою)

Дорошенко Геннадій Володимирович - депутат Сумської обласної ради, голова постійної
комісії Сумської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, територіального
устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності і правопорядку, зв’язків з громадськістю
та інформаційної політики  (за згодою)

Дрига Володимир Олександрович - депутат Сумської обласної ради, член постійної комісії
Сумської обласної ради з питань земельних та водних ресурсів, використання надр, екології,
довкілля та лісового господарства (за згодою)
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Дробязко  Олександра Василівна - начальник відділу організаційного забезпечення діяльності
ради виконавчого апарату Сумської обласної ради (за згодою)

Жук  Петро Іванович - Буринський міський голова, заступник голови та член правління
Сумського регіонального відділення Асоціації міст України (за згодою)

Запара Світлана Іванівна - декан юридичного факультету Сумського національного аграрного
університету, доктор юридичних наук (за згодою)

Кривцов Олег Володимирович - заступник начальника управління – начальник відділу
містобудівного моніторингу та кадастру управління містобудування та архітектури Сумської
обласної державної адміністрації

Лобова Марина Олександрівна - заступник начальника юридичного відділу апарату Сумської
обласної державної адміністрації

Масалітіна Надія Іванівна - голова Садівської сільської ради, голова Сумського обласного
відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (за згодою)

Патютько Вікторія Анатоліївна - начальник відділу правового забезпечення та кадрової
роботи виконавчого апарату Сумської обласної ради (за згодою)

Попова Олена Іванівна - директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації

Семенов Володимир Миколайович - заступник декана юридичного факультету Сумського
державного університету, кандидат юридичних наук (за згодою)

Славкова Олена Павлівна - доктор економічних наук Сумського національного аграрного
університету (за згодою)

Соловей  Микола Петрович - заступник голови Сумської районної ради  (за згодою)

Толбатов  Валерій Миколайович - депутат Сумської обласної ради, член постійної комісії
Сумської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, територіального устрою,
депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків з громадськістю і
інформаційної політики  (за згодою)

Трошечко  Валентина Вікторівна - виконуючий обов’язки начальника Головного
територіального управління юстиції у Сумській області (за згодою)

Керівник апарату Сумської
обласної державної адміністрації О.В.Сухонос

Директор Департаменту
економічного розвитку
і торгівлі Сумської обласної
державної адміністрації О.М.Сітак
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. № 195
Київ

Питання використання у 2015 році коштів державного фонду
регіонального розвитку

Відповідно до частини четвертої статті 241 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів
України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:
Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
у 2015 році;

Порядок використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 195

ПОРЯДОК
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку у 2015 році

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України
реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі -
інвестиційні програми і проекти).

2. Для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і
проектів (далі - відбір) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації утворюють відповідні регіональні комісії (далі -
регіональні комісії).

Положення про регіональну комісію та її склад затверджується керівником відповідного органу
та розміщується на офіційному веб-сайті такого органу.

До складу регіональної комісії включаються представники органу, який її утворив, органів
місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також
представники громадських об’єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх
керівниками). До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

3. Оголошення про проведення відбору розміщується регіональною комісією на офіційному
веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій не пізніше ніж за 20 днів до початку проведення оцінки та відбору.
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В оголошенні зазначаються умови проведення відбору, місце прийому документів, адреса
електронної пошти та номер телефону, за яким надаються роз’яснення.

4. У відборі беруть участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні
програми і проекти.

Відбір інвестиційних програм і проектів розвитку транскордонного співробітництва
здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів
(програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми
розвитку транскордонного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2005 р. № 339 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 1000).

Створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків здійснюється відповідно до
Законів України “Про індустріальні парки”, “Про наукові парки” та “Про інноваційну діяльність”.

Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України
“Про співробітництво територіальних громад”.

Проекти, спрямовані на підтримку об’єднання територіальних громад, повинні відповідати
пріоритетам, визначеним регіональною стратегією розвитку, та бути спрямованими на посилення
інфраструктурної спроможності об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону
України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

5. Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають регіональній комісії
перелік інвестиційних програм і проектів за формою, встановленою Мінрегіоном, а також
документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником
та подаються в трьох примірниках.

6. Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:
1) відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку,

стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації, або стратегічним цілям та завданням
розвитку регіонів, де такі стратегії станом на 1 березня 2015 р. не затверджені;

2) інвестиційні програми і проекти впроваджуються як проекти співробітництва
територіальних громад;

3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад;
4) забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців - учасників

антитерористичної операції;
5) є переможцями Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого

самоврядування у 2013-2014 роках.
7. Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх

відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:
1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, - наявність

затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
2) календарний план реалізації від одного до трьох років;
3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду

регіонального розвитку, самостійно забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання
за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва шляхом фінансування об’єктів з
високим ступенем будівельної готовності, що повинні бути прийняті в експлуатацію у 2015 році;

6) наявність індикаторів успішності інвестиційної програми або проекту та способу їх
моніторингу протягом трьох років.

8. Формування переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на
відповідній території, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами відбору,
проведеного регіональними комісіями, та з урахуванням необхідності погашення бюджетної
заборгованості, що виникла у минулі роки за бюджетною програмою “Державний фонд
регіонального розвитку”.
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Про результати проведеної оцінки та відбору Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інформують заявника.

9. Зазначені переліки інвестиційних програм і проектів разом з документами, визначеними
Мінрегіоном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації подають до 1 травня 2015 р. Мінрегіону.

10. Для оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства
Мінрегіон утворює комісію (далі - комісія).

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин членів
комісії.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.

Комісія проводить перевірку відповідності поданих Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями документів
вимогам законодавства.

Якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього
Порядку, Мінрегіон у 15-денний строк з дня їх подання надає зауваження для усунення виявлених
недоліків Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським держадміністраціям.

У разі усунення виявлених Мінрегіоном недоліків Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації мають право подати документи
повторно.

11. За результатами проведення оцінки інвестиційних програм і проектів Мінрегіон подає до
1 червня 2015 р. в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження
пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком
інвестиційних програм і проектів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 195

ПОРЯДОК
використання у 2015 році коштів

державного фонду регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного фонду регіонального
розвитку, обсяг яких затверджено Законом України “Про Державний бюджет України на 2015
рік” (далі - бюджетні кошти).

2. Розподіл державного фонду регіонального розвитку між Автономною Республікою Крим,
областями та мм. Києвом і Севастополем здійснюється з дотриманням критеріїв, визначених
статтею 241 Бюджетного кодексу України.

Бюджетні кошти, які відповідно до розподілу передбачено Автономній Республіці Крим та м.
Севастополю, розподіляються між областями та м. Києвом з дотриманням зазначених критеріїв
до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України.

3. Головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою “Державний фонд
регіонального розвитку” визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, які:
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1) відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку,
стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації, або стратегічним цілям та завданням
розвитку регіонів, де такі стратегії станом на 1 березня 2015 р. не затверджені;

2) впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад;
3) підтримують добровільно об’єднані територіальні громади;
4) забезпечують житлом внутрішньо переміщених осіб та сім’ї військовослужбовців - учасників

антитерористичної операції;
5) є переможцями Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого

самоврядування у 2013-2014 роках.
Бюджетні кошти спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої

органами Казначейства, що виникла у минулі роки за бюджетною програмою “Державний фонд
регіонального розвитку”.

За бюджетні кошти може здійснюватися розроблення проектної документації для проектів,
що фінансуватимуться за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення
Донецької і Луганської областей та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб.

Спрямування бюджетних коштів здійснюється після розроблення Радою міністрів Автономної
Республіки Крим та облдержадміністраціями і схвалення до 1 червня 2015 р. Верховною Радою
Автономної Республіки Крим і відповідними обласними радами перспективних планів
формування територій громад відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання
територіальних громад”.

5. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються
відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України,
2001 р., № 52, ст. 2374), та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117
“Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та
проведення операцій з використанням бюджетних коштів, а також відображення у первинному
та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів здійснюються
в установленому законодавством порядку.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.
8. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня проводять моніторинг стану реалізації

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та подають щомісяця до 15 числа за
встановленою Мінрегіоном формою Мінрегіону, Мінекономрозвитку та Мінфіну інформацію про
використання бюджетних коштів.

9. Казначейство інформує щомісяця до 16 числа Мінрегіон, Мінфін та Мінекономрозвитку про
обсяги фінансування, касові видатки та зареєстровану бюджетну заборгованість за рахунок
бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в
установленому законодавством порядку.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. № 196
Київ

Деякі питання державного фонду регіонального розвитку

Відповідно до частини четвертої статті 241 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів
України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з

переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 196

ПОРЯДОК
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - інвестиційні
програми і проекти).

2. Для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і
проектів (далі - відбір) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації утворюють відповідні регіональні комісії (далі -
регіональні комісії).

Примірне положення про регіональну комісію затверджується Мінрегіоном.
До складу регіональної комісії включаються представники органу, який її утворив, органів

місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також
представники громадських об’єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх
керівниками). До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

Інформація про склад та положення про регіональну комісію розміщується на офіційному веб-
сайті органу, який її утворив.

3. Оголошення про проведення відбору розміщується регіональною комісією на офіційному
веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
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міських держадміністрацій не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення оцінки та відбору.
В оголошенні зазначаються перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти за

формою, встановленою Мінрегіоном, умови проведення відбору, місце прийому документів,
адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються роз’яснення.

4. У відборі беруть участь підготовлені в установленому законодавством порядку органами
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.

Відбір інвестиційних програм і проектів розвитку транскордонного співробітництва
здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів
(програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми
розвитку транскордонного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2005 р. № 339 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 1000).

Створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків здійснюється відповідно до
Законів України “Про індустріальні парки” та “Про інноваційну діяльність”.

Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України
“Про співробітництво територіальних громад”.

Проекти, спрямовані на підтримку об’єднання територіальних громад, повинні відповідати
пріоритетам, визначеним регіональною стратегією розвитку, та бути спрямованими на посилення
інфраструктурної спроможності об’єднаної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про
добровільне об’єднання територіальних громад”.

5. Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають відповідній
регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а
також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються
заявником та подаються в трьох примірниках.

6. Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:
1) відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку,

стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації;
2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних

громад;
3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.
7. Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх

відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:
1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, - наявність

затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду

регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок
коштів місцевих бюджетів.

8. Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть
реалізовуватися на відповідній території, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами
оцінки та відбору, проведених регіональними комісіями.

Про результати проведеної оцінки та відбору Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інформують заявника.

9. Узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів разом з документами, визначеними
Мінрегіоном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації подають до 1 травня року, що передує плановому, Мінрегіону.

10. Для оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства
Мінрегіон утворює комісію (далі - комісія).

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин членів
комісії.
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Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.

11. Комісія проводить оцінку та перевірку відповідності поданих Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями
документів вимогам законодавства.

Якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього
Порядку, Мінрегіон у 30-денний строк з дня їх подання надає зауваження для усунення виявлених
недоліків Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським держадміністраціям.

У разі усунення виявлених Мінрегіоном недоліків Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації мають право подати документи
повторно.

12. За результатами проведення оцінки інвестиційних програм і проектів Мінрегіон подає до
1 серпня року, що передує плановому, в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку
з переліком інвестиційних програм і проектів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 196

ПОРЯДОК
використання коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного фонду регіонального
розвитку, обсяг яких затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний
рік (далі - бюджетні кошти).

2. Для розрахунку бюджетних коштів, які розподілятимуться між Автономною Республікою
Крим, областями та мм. Києвом і Севастополем, Мінрегіон враховує індикативний прогнозний
обсяг державного фонду регіонального розвитку, визначений у прогнозі Державного бюджету
України на наступні за плановим два бюджетні періоди, затвердженому Кабінетом Міністрів
України.

У разі незатвердження до 15 лютого зазначеного прогнозу Мінрегіон враховує обсяг бюджетних
коштів, визначений у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

3. Розподіл бюджетних коштів між Автономною Республікою Крим, областями та мм. Києвом
і Севастополем здійснюється з дотриманням критеріїв, визначених статтею 241 Бюджетного
кодексу України.

Бюджетні кошти, які відповідно до розподілу передбачено Автономній Республіці Крим та м.
Севастополю, розподіляються між областями та м. Києвом з дотриманням зазначених критеріїв
до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України.

4. У разі зміни обсягу бюджетних коштів після набрання чинності законом про Державний
бюджет України на відповідний рік Мінрегіон у двотижневий строк доводить Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям розрахунковий обсяг бюджетних коштів.

5. Головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою “Державний фонд
регіонального розвитку” визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

6. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, які:
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1) відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку,
стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації;

2) впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад;
3) підтримують добровільно об’єднані територіальні громади.
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, що виникла

у минулі роки за бюджетною програмою “Державний фонд регіонального розвитку”, здійснюється
за рахунок бюджетних коштів.

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються
відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України,
2001 р., № 52, ст. 2374), та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117
“Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та
проведення операцій з використанням бюджетних коштів, а також відображення у первинному
та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів здійснюються
в установленому законодавством порядку.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.
10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня проводять моніторинг стану реалізації

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та подають щомісяця до 15 числа за
встановленою Мінрегіоном формою Мінрегіону, Мінекономрозвитку та Мінфіну інформацію про
використання бюджетних коштів.

11. Казначейство інформує щомісяця до 16 числа Мінрегіон, Мінфін та Мінекономрозвитку
про обсяги фінансування, касові видатки та зареєстровану бюджетну заборгованість за рахунок
бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в
установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 196

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 656 “Питання державного
фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2212).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2013 р. № 30 “Про внесення змін до
пункту 5 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник
України, 2013 р., № 7, ст. 241).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 576 “Про внесення зміни до
пункту 4 Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний
вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2384).
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За останній місяць керівництво, депутати та
працівники виконавчого апарату Сумської
обласної ради брали участь у різних нарадах,
тренінгах, присвячених впровадженню у
життя Закону України «Про
об’єднання територіальних громад».

Керівник депутатського корпусу
обласної ради Віра Лаврик заявляє,
що процес децентралізації досить
непростий. На думку Віри Іванівни,
це можливо, якщо «дійдемо до
кожного районного центру, до
кожного села, чи не до кожної
людини, аби не виникав супротив
громади. Тож для цього необхідна
зрозуміла покрокова методика та
серйозна роз’яснювальна робота на
рівні районів та сіл».

Одним із таких кроків стала
відеоконференція за участі представників
майже всіх областей України, де обговорювали
практичні аспекти формування дієздатних
громад. Делегацію Сумщини очолювали
заступник голови обласної ради Віра Лаврик
та перший заступник голови ОДА Олександр
Марченко за участі інших посадовців,
представників громади. Сумські керманичі та
їхні колеги  з обласних і районних рад
висловили занепокоєння тим фактом, що
сильні громади не бажають об’єднуватися зі
слабкими та дотаційними. Також вони
наголосили , що не менш важливими

питаннями при децентралізації є
перспективи розпорядження
землями за межами населених
пунктів, оптимізація мережі шкіл та
лікарень, ситуація з дорогами в
країні тощо.

Разом з  тим учасники цієї
відеонаради, інших заходів, зокрема
засідання робочої групи у Верховній
Раді з питань організації державної
влади та децентралізації, створеної
в складі Конституційної комісії,
тренінгу в Ірпіні для керівників
прес-служб та представників ЗМІ,
в тому числі й нашої області, які
працюють у сфері місцевого
самоврядування та регіонального

розвитку, інших заходів погодились саме з
поетапністю впровадження Закону «Про
об’єднання територіальних громад».

Як зазначалося, перший етап стосується

затвердження Методики формування
спроможних територіальних громад. Другий –
ухвалення перспективного плану формування
дієздатних громад. Третій – об’єднання
територіальних  громад відповідно до
перспективного плану. І нарешті четвертий –
формування органів місцевого самоврядування
об’єднаних територіальних громад і
проведення там перших виборів.

Звичайно, можливі коригування у механізмі
дій Закону «Про об’єднання територіальних
громад», але його впровадження – назріло і,
однозначно, є необхідним для країни.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ЕТАПИ І МОЖЛИВОСТІ
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,

ВИСВІТЛЕННЯ ЇХ У МЕДІА
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Крок 1 - Визначити територіальну основу органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади

Створити трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою в Україні.

За Концепцією реформи будуємо просту і логічну систему місцевого самоврядування. Саме
така система забезпечить нормальне і комфортне життя в українських містах та селах.

Саме так в європейських країнах місцева влада надає послуги людям, займається освітленням
вулиць чи прибиранням сміття, а вже уряд відповідає за макроекономіку чи політику держави.

Крок 2 - Розмежувати повноваження між органами місцевого
самоврядування різних рівнів

Необхідно найбільш важливі для людей повноваження передати на найближчий до людей
рівень влади.

5 НЕОБХІДНИХ КРОКІВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ
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Повноваження у громаді:
• Дошкільна та шкільна освіта
• Первинна медицина та швидка допомога
• Комунальне господарство
• Охорона правопорядку
• Пожежна охорона
• Соціальний захист

Повноваження у районі:
• Спеціалізована шкільна освіта
• Спортивні школи, школи-інтернати тощо
• Вторинна медицина, стаціонари загального профілю
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Повноваження у регіоні:
• Професійно-технічна освіта
• Спеціалізована медична допомога, онкоцентри, кардіоцентри та інше
• Планування регіонального розвитку
• Збереження природних ресурсів
• Дороги та інша регіональна інфраструктура

Надлишок повноважень на обласному, регіональному рівні призводить до того, що місцеве
самоврядування занепадає. А отже й місцеві громади погано живуть.

Крок 3 - Розмежувати повноваження між органами місцевого
самоврядування та виконавчої влади

Передати основні повноваження місцевих держадміністрацій органам місцевого
самоврядування. Виконавчій владі залишити тільки право контролю.

В останні роки влада лише централізовувалася. Усе більше повноважень переходили у руки
виконавчої влади. Навіть дозволи на будівництво чи реєстрація шлюбу – все переходило у
виконавчу, держвладу. Так витрати дербюджету зростали. А ще створювались ланцюжки корупції,
де збирали побори з людей.
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Крок 4 - Визначити, скільки ресурсів треба на кожному рівні

Потрібно повністю оновити бюджетну систему. Коли розмір громади чи району збільшаться -
з'являться додаткові ресурси на місцях. А отже їх можна буде раціонально використовувати. Від
цього виграють самі мешканці сіл і містечок. Адже саме на цьому рівні потрібні гроші, наприклад,
на благоустрій – ремонт доріг, охорону правопорядку, роботу початкової школи, пожежних
 тощо.

Усі місцеві бюджети отримають прямі стосунки з державним. Отже, кошти до місцевої громади
надходитимуть стабільно. Й витрати можна прогнозувати. Місцеві податки стають основою
місцевого бюджету. А вже він прямо залежить від громади та її влади. Це мотивує владу громади
до збору податків, а мешканців - до їх сплати.
Створюється нове коло зростання:

У місцевих бюджетів посиляться можливості. Це умова  розвитку місцевої економіки ->
Зникають адміністративні бар'єри, аби малий та середній бізнес міг розвиватись на значно більших
територіях громади -> З'являються нові робочі місця -> Збільшуються надходження до місцевого
бюджету.
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Крок 5 - Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними
перед виборцями і державою

Люди почнуть розуміти, що від їхнього голосування залежить, чи добре працюватиме для
них місцева влада. А отже від самих мешканців залежить якість життя. Запровадимо не лише
відповідальність місцевого самоврядування за успішність своєї праці перед виборцями, але й
перед державою – за законність.

Реформа потрібна, аби українські громадяни могли обирати собі авторитетну місцеву владу. У
неї будуть повноваження, досить ресурсів і відповідальність. Децентралізація дасть шанс людям
у різних містах і селах самим творити своє майбутнє. Там, де живуть, працюють, виховують
дітей, опікуються рідними.
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