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АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАННИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2015-2018 рр.  

 

Згідно зі статтею 1закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» здійснюється регулювання відносин, що виникають у процесі добровільного 

об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання 

до об’єднаних територіальних громад [2]. Об’єднання громадян певної території, 

виконуються для отримання прибуткових можливостей, які у майбутньому зможуть 

вирішувати проблеми різного характеру. Для цього у статтях 5 – 8 цього 

законуУкраїнинаведено порядок підготовки добровільного об’єднання територіальних 

громад (ОТГ), головними етапами якого є [2]: ініціювання добровільного 

ОТГ;підготовка проектів рішень щодо добровільного ОТГ; підготовка рішень щодо 

добровільного ОТГ; утворення ОТГ та реорганізація органів місцевого самоврядування. 

Проаналізуємо загальну ситуацію щодо добровільного об’єднання територіальних 

громад в Україні. Станом на 10.08.2018, за даними офіційного державного сайту [1], в 

Україні існує 705 сформованих ОТГ і 98, що будуть створені після проведення виборів 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Тенденції створення ОТГ в Україні (за даними [1]) 

 

Найбільшу кількість ОТГ створено у Дніпропетровській області – 60, що становить 

– 8,51% від загальної кількості ОТГ в Україні, а найменшу в Закарпатській області – 6, 

що становить 0,85%. Наступними за кількістю ОТГ є Житомирська та Запорізька 

область, де створено 45 і 41 ОТГ відповідно, а за найменшою кількістю це Київська та 

Луганська області по 9 ОТГ. 

За кількістю рад лідирує Житомирська і Хмельницька області – по 327 рад, 

Чернігівська область – 297 ради, а найменша кількість спостерігається у Кіровоградській 

області – 45 рад, Київській – 40 та у Закарпатській – 20 рад. 

За площею найбільший показник має Житомирська – 17800,11 м2, Чернігівська – 

174420,85 м2 та Дніпропетровська область – 17037,19 м2, а найменший у Київській – 

2899,68 м2, Кіровоградській – 3662,83 м2 та Закарпатській області – 616,12 м2. 
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Найбільша кількість населення проживає у Житомирській – 488931 осіб, 

Дніпропетровській – 486347 і Хмельницькій області – 480915, а найменша у Київській – 

175225 осіб, Кіровоградській – 129684 і Закарпатській області –71186. 

Якщо порівнювати найбільші показники кількості рад у Житомирській та 

Хмельницькій областях з найбільшою кількістю ОТГ у Дніпропетровській області, де 

існує 180 рад, то використовувавши середнє відношення ОТГ/рада, в Дніпропетровській 

області на 1 ОТГ приходиться 3,0 ради, тоді як у Житомирській та Хмельницькій 

областях на 1 ОТГ приходиться 7,27 та 7,98 ради (табл.1).  

Таблиця 1 

Середні значення показників на 1 ОТГ (за даними [1]) 

 

З наведеного аналізу можна визначити, що у Житомирській, Хмельницькій та 

Чернігівській областях 1 ОТГ вміщує більшу кількість рад у порівняні з іншими 

областями. За значенням площі Луганська область має найбільшу, а Львівська 

найменшу, за населенням спостерігається найбільше значення у Донецькій області та у 

Полтавській – найменше. 

Якщо аналізувати темпи створення ОТГ, то Черкаська область за останні 2 роки 

збільшила їх кількість з 6 до 20 ОТГ та 22 ОТГ, ще очікують вибори у цьому році, також 

непогані темпи показує Луганська та Миколаївська область, де у цьому році пройдуть 

вибори у 13 і 12 ОТГ відповідно. 

Формування територіальних громад у майбутньому не повинно зменшувати 

динаміку, оскільки за даними [1] жодна з областей не закінчила їх повне формування 

згідно з перспективним планом розвитку ОТГ. Найменше залишилось Донецькій області 

– 9,78% і Дніпропетровській області – 10,52% та найбільше Рівненській області – 53,22% 

і Закарпатській області – 73,28%. 
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Область ОТГ/РАД 
(ОТГ/РАД)* 

ПЛОЩА 

(ОТГ/РАД)* 

НАСЕЛЕННЯ 

Донецька область 6,10 638,17 28724,60 

Житомирська область 7,27 395,56 10865,13 

Закарпатська область 3,33 102,69 11864,33 

Івано-Франківська область 4,28 122,19 10208,56 

Київська область 4,44 322,19 19469,44 

Луганська область 5,44 792,39 20794,22 

Львівська область 3,94 110,12 8500,34 

Полтавська область 3,68 208,29 7180,51 

Рівненська область 3,46 186,95 7327,04 

Херсонська область 3,30 324,98 7719,30 

Хмельницька область 7,98 280,13 11729,63 

Чернігівська область 8,03 470,83 10494,19 


