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                                                                             Міністрові 
                                                                             Кабінету Міністрів України

Шановний Олеже Миколайовичу!

З метою виконання пункту 6 витягу з протоколу № 60 засідання Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020 року в межах повноважень інформуємо. 

Наказом Держстандарту від 31.10.1997 № 659 було затверджено державний 
класифікатор ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-
територіального устрою України" (КОАТУУ). 

Ведення КОАТУУ здійснюється Держстатом, а його оновлення 
відбувається на підставі рішень Верховної Ради України стосовно одиниць 
адміністративно-територіального устрою України, які публікуються у 
"Відомостях Верховної Ради України" й оприлюднюються на офіційному 
вебпорталі Верховної Ради України (у розділі "Громадськості"/ 
"Адміністративно-територіальний устрій").

КОАТУУ використовується в автоматизованих системах міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади, зокрема Мінфіну, Мінрегіону, 
Мін’юсту, Держказначейства, Державної податкової служби, Пенсійного фонду 
тощо.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX 
"Про утворення та ліквідацію районів", починаючи з 19 липня 2020 року, 
запроваджено новий районний поділ у межах Автономної Республіки Крим та 
областей України. Зазначені у пункті 3 цієї постанови колишні райони   
ліквідовані, замість них утворені нові. При цьому нові райони складаються 
виключно із територіальних громад. 

Об’єктами класифікації в КОАТУУ є одиниці адміністративно-
територіального устрою України, а саме: Автономна Республіка Крим, області, 
райони, міста, райони у містах, селища міського типу, сільради, селища і села.

Ураховуючи те, що територіальні громади не є об’єктами наявного 
класифікатора, а також те, що новий поділ територій передбачає зміни в 
адміністративній підпорядкованості об’єктів класифікації, унести зміни до 
чинного КОАТУУ неможливо. 

Отже, виникла нагальна потреба в розробленні нового Національного 
класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України з 
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урахуванням положень постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 
№ 807-IX, що у свою чергу потребуватиме внесення змін до автоматизованих 
систем і баз даних міністерств та центральних органів виконавчої влади.

Також у зв’язку з набуттям з 19 липня цього року чинності вищевказаною 
постановою необхідним є вирішення питання доцільності розробки та публікації 
органами державної статистики інформації за ліквідованими районами, які 
класифіковані в КОАТУУ. 

Ураховуючи те, що Мінрегіон є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, зокрема, 
державну політику у сфері адміністративно-територіального устрою та  
відповідно до покладених на нього завдань здійснює розробку відповідних 
нормативно-правових актів, просимо розглянути питання стосовно надання 
доручення: 

Мінрегіону – ужити заходів щодо розробки Національного класифікатора 
об’єктів адміністративно-територіального устрою України, в основу якого 
будуть  покладені положення постанови Верховної Ради України від 17.07.2020                 
№ 807-IX;

Мінекономіки – затвердити Національний класифікатор об’єктів 
адміністративно-територіального устрою України  в установленому порядку;

Держстату:
- прийняти рішення щодо припинення формування та публікації 

статистичної інформації у розрізі районів, які ліквідовані, починаючи з даних за  
січень-серпень 2020 року;

- після затвердження Мінекономіки нового Національного класифікатора 
об’єктів адміністративно-територіального устрою України забезпечити його 
ведення;

- прийняти рішення щодо періоду формування та публікації статистичної 
інформації з урахуванням нового Національного класифікатора об’єктів 
адміністративно-територіального устрою України.

Виконання вищенаведених заходів забезпечить системний підхід до 
створення Національного класифікатора об’єктів адміністративно-
територіального устрою України, класифікації одиниць адміністративно-
територіального устрою України та його застосування в різних сферах економіки 
(уключаючи реєстри та бази даних органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування), а також публікацію актуальної та об’єктивної інформації про 
соціально-економічний розвиток регіонів.

З повагою

Голова Ігор ВЕРНЕР
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