
МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної
організації влади та адміністративно-територіального устрою
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел. (044) 590-47-81; e-mail:

PavliuchenkoNO@minregion.gov.ua

_________________ № _______________ на № _______________ від_______________

Сокотюк Олена

Шановна пані Олено!

Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної
організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства
розвитку громад та територій України розглянув Ваш запит на публічну
інформацію від 16.01.2020 (номер реєстрації від 17.01.2020 № ЗПІ-36) та в
межах компетенції повідомляє.

Перспективний план формування територій громад Київської області
затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015
р. № 1206-р «Про затвердження перспективного плану формування територій
громад Київської області» (із змінами), який додається. Відповідно до
перспективного плану смт Коцюбинське не входить до складу спроможних
територіальних громад Київської області.

Відносини, що виникають в процесі добровільного об’єднання
територіальних громад сіл, селищ, міст, а також розробки перспективного плану
формування територій громад є комплексним питанням і регулюються Законом
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон) та
Методикою формування спроможних територіальних громад, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 (далі –
Методика).

Статтею 11 Закону встановлено, що перспективний план формування
територій громад Автономної Республіки Крим, області розробляється Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною
адміністрацією згідно з Методикою, та затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної
обласної державної адміністрації.

Таким чином, відповідно до чинного законодавства, Мінрегіон не
наділено повноваженнями щодо визначення конфігурації проектних громад у
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процесі затвердження перспективних планів. Питання внесення змін до
перспективних планів формування територій громад, відповідно до Закону,
належить до компетенції облдержадміністрацій.

За підсумками консультативних зустрічей, з метою вироблення
узгоджених позицій щодо перспективного плану формування територій громад
Київської області з 100% охопленням її території, що відбулись 16.12.2019 та
21.01.2020 за участі народних депутатів України, представників Кабінету
Міністрів України, Мінрегіону, Київської облдержадміністрації, всеукраїнських
асоціацій органів місцевого самоврядування та експертів, Київській обласній
державній адміністрації рекомендовано розглянути пропозиції та провести
додаткові консультації щодо формування громад, з залученням народних
депутатів України, представників громад, всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування, експертів.

Принагідно інформуємо, що листами Міністерства розвитку громад та
територій України не встановлюються норми права і вони мають лише
інформаційний характер.

Додаток: на 11 арк.

З повагою

Генеральний директор Сергій ШАРШОВ

Шпильчин Ярослав
284-0-670

____________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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