






























Як би Ви в цілому оцінили спроможність вже утворених в 

Україні об’єднаних територіальних громад забезпечувати 

надання якісних послуг населенню? 

Кількість 

експертів 

Всі утворені в Україні ОТГ є спроможними надавати якісні 

послуги 

1 

Більшість ОТГ є спроможними надавати якісні послуги, проте 

окремі все ще не спроможні 

18 

Кількість спроможних і неспроможних ОТГ є приблизно 

рівною 

5 

Більшість ОТГ України наразі не спроможні надавати якісні 

послуги, і лише окремі громади – спроможні їх надавати 

3 

ОТГ поки що не спроможні надавати якісні послуги 0 

Важко відповісти 1 

 



Якою мірою органи місцевого самоврядування (ОМС) Вашої області 

були залучені до розробки конфігурацій майбутніх ОТГ та самого 

перспективного плану? 

Кількість експертів 

Були залучені представники переважної більшості ОМС, а також їх 

асоціації 

21 

Були залучені лише окремі представники ОМС, їх асоціацій 4 

Представники ОМС та їх асоціацій у цьому взагалі не брали участі 0 

Важко відповісти 3 

 

Який орган влади, на Вашу думку, має розробляти такий документ як 

перспективний план формування територій громад області, для того, 

аби він був складений найбільш якісно? 

Кількість експертів 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

10 

Обласна рада 0 

Обласна державна адміністрація 13 

Інше: 

Мінрегіон у співпраці з експертним середовищем 

Обласна державна адміністрація спільно з ЦРМС 

Спільно ОДА, ОМС та обговорення з мешканцями 

5 

 



Який орган влади, на Вашу думку, має затверджувати 

остаточну редакцію перспективного плану формування 

територій громад області? 

Кількість 

експертів 

Кабінет Міністрів України 22 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

6 

Обласна рада 0 

Обласна державна адміністрація 0 

 

Чи став, на Вашу думку, перспективний план дієвим інструментом 

формування насправді спроможних ОТГ у Вашій області? 

Кількість експертів 

Безумовно, так 3 

Скоріше так, ніж ні 17 

Скоріше ні, ніж так 3 

Безумовно, ні 2 

Важко відповісти 3 

 



Чи забезпечує, на Вашу думку, чинна Методика формування спроможних 

територіальних громад реальну спроможність ОТГ, які утворюються? 

Кількість експертів 

Безумовно, так 0 

Скоріше так, ніж ні 20 

Скоріше ні, ніж так 3 

Безумовно, ні 3 

Важко відповісти 2 

 

Чи достатньо, на Ваш погляд, визначених у законодавстві та 

Методиці критеріїв для формування справді спроможних об’єднаних 

територіальних громад? 

Кількість експертів 

Наявних критеріїв достатньо  16 

Наявних критеріїв недостатньо 10 

Важко відповісти  2 

 



Як Ви загалом оцінюєте чинну редакцію перспективного плану Вашої 

області? 

Кількість 

експертів 

План складений якісно та повністю сприяє формуванню спроможних 

громад 

10 

План лише частково сприяє створенню спроможних громад і потребує 

внесення певних змін 

16 

План не сприяє, а навпаки, гальмує процес створення спроможних 

громад в області 

2 

 


























