
АЛГОРИТМ ДІЙ 
сільського, селищного, міського голови - ініціатора  
добровільного об’єднання територіальних громад: 

 
І етап: Ініціювання добровільного об’єднання територіальних 

громад (ОТГ)  
 
1. Ініціювання може виражатися у формі:   
- розпорядження про ініціювання добровільного об’єднання 

територіальних громад у випадку ініціювання добровільного об'єднання 
сільським, селищним, міським головою;  

- розпорядження про вивчення пропозицій щодо  ініціювання 
добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське 
обговорення у випадку ініціювання об'єднання депутатами, органами 
самоорганізації населення, членами територіальної громади.  

Пропозиція повинна містити: 
1) перелік територіальних громад, що пропонуються до об’єднання, із 

зазначенням відповідних населених пунктів; 
2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної 

громади та її найменування. 
І сесія: 

2. Прийняття сільською, селищною, міською радою рішення «Про 
затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань 
добровільного об’єднання територіальних громад».  

 
3. Проведення громадського обговорення, оформлення протоколу. 
 
ІІ етап: Підготовка рішень про об’єднання  

 
ІІ сесія: 

4. Прийняття сільською, селищною, міською радою рішення «Про 
надання згоди на  добровільне об’єднання територіальних громад та 
делегування представника до спільної робочої групи» від відповідної 
територіальної громади – ініціатора. 
 

5. Надсилання супровідним листом пропозиції суміжним сільським, 
селищним, міським головам, яким запропоновано об'єднатися,  про надання 
згоди відповідних територіальних громад  до об’єднання та про делегування 
представника до складу робочої групи від відповідної територіальної 
громади. 

 
6. Узагальнення поданих від сільських, селищних, міських голів, яким 

запропоновано об'єднатися, інформацій про прийняті рішення про надання 
згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування 
представників до складу спільної робочої групи.  



7. Прийняття розпорядження «Про утворення спільної робочої 
групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад» з дорученням робочій групі підготувати проект 
рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад з 
врахуванням вимог ст. 7 Закону до проектів рішень щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад, а саме: 

проект рішення 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. 
 

8. Інформування про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад 
обласну раду і обласну державну адміністрацію шляхом надсилання листа та 
копії розпорядження. 

 
ІІІ етап: Рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад 

9. Спільна робоча група готує проекти рішень про добровільне 
об’єднання територіальних громад та надсилає їх територіальним 
громадам, яким запропоновано об'єднатися, для обговорення. 

 
10. Прийняття розпорядження «Про проведення громадського 

обговорення проекту рішення про об'єднання» у своїй територіальній 
громаді. 

 
11. Проведення громадського обговорення проекту рішень про 

добровільне об’єднання територіальних громад, оформлення  протоколу. 
 

ІІІ сесія: 
12. Прийняття сільською, селищною, міською радою рішення «Про 

схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» з урахуванням результатів громадського 
обговорення. 
 

13. Отримання від сільських, селищних, міських рад рішень про 
схвалення проекту рішення  щодо добровільного об’єднання територіальних 
громад, яким запропоновано об'єднатися. 
 

 



14. Подання обласній державній адміністрації схваленого проекту 
рішення про добровільне об’єднання територіальних громад для отримання 
висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України. 

 
ІV сесія: 

15. Після отримання позитивного висновку щодо відповідності проекту 
Конституції та законам України прийняття рішення «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». 

 
16. Отримання від сільських, селищних, міських рад рішень про 

добровільне об’єднання територіальних громад, яким запропоновано 
об'єднатися. 

 
17. Звернення сільського, селищного, міського голови з поданням до 

обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади. 
 
ІV етап: Утворення об’єднаної територіальної громади 
 
17. Прийняття обласною радою рішення «Про утворення об’єднаної 

територіальної громади та проведення перших місцевих виборів». 
 
17*. Якщо до складу об’єднаної територіальної громади входить 

територіальна громада, розташована на території суміжного району, обласна 
рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж 
відповідних районів. 

Після прийняття Верховною Радою України рішення про зміну меж 
відповідних районів, обласна рада приймає рішення «Про утворення 
об’єднаної територіальної громади та проведення перших місцевих 
виборів». 



АЛГОРИТМ ДІЙ 
сільських, селищних, міських голів, яким надіслано пропозиції 

щодо об'єднання 
 

1. Отримання пропозиції щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад від ініціатора об'єднання. 

 
2. Прийняття розпорядження «Про вивчення пропозиції щодо  

добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське 
обговорення». 

І сесія: 
3. Прийняття сільською, селищною, міською радою рішення «Про 

затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань 
добровільного об’єднання територіальних громад».  

 
4. Проведення громадського обговорення, оформлення протоколу. 
 

ІІ сесія: 
5. Прийняття сільською, селищною, міською радою рішення «Про 

надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та 
делегування представника (представників) до спільної робочої групи». 

 
6. Надсилання ініціатору рішення про надання згоди на добровільне 

об’єднання територіальних громад та делегування представника 
(представників) до спільної робочої групи. 

 
7. Отримання від спільної робочої групи проекту рішення про 

добровільне об’єднання територіальних громад 
 
8. Прийняття розпорядження «Про проведення громадського 

обговорення проекту рішення щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад». 

 
9. Проведення громадського обговорення проекту рішення щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад, розробленого спільною 
робочою групою, оформлення протоколу. 

 
ІІІ сесія: 

10. Прийняття сільською, селищною, міською радою рішення «Про 
схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», поданого спільною робочою групою. 

 
11. Інформування ініціатора про схвалення проекту рішення щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад, поданого спільною  
робочою групою шляхом надсилання копії рішення. 



ІV cесія: 
12. Після отримання позитивного висновку щодо відповідності проекту 

Конституції та законам України прийняття рішення «Про добровільне 
об'єднання територіальних громад» та подання копії рішення ініціатору. 


