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ПЕРЕДМОВА
В Україні розпочалася довгоочікувана реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, яка передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рівень
територіальних громад. Важливою складовою та запорукою реалізації цієї реформи є
формування спроможних громад, яке відбувається шляхом об’єднання територіальних
громад.
Щоб допомогти органам місцевого самоврядування об’єднаних громад ефективно організувати свою роботу, Асоціація міст України розробила Практичний посібник – серію
модулів, які пропонують типові документи, алгоритми дій, а також зразки рішень місцевих рад та їх виконавчих органів.
Четвертий модуль включає алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого
самоврядування, розроблений фахівцями Асоціації міст України на основі запитів Офісів
реформ та органів місцевого самоврядування.
Алгоритм передбачає лише основні, найважливіші дії, які мають безпосереднє значення для забезпечення процесу реорганізації. Для зосередження уваги саме на процесі
реорганізації до алгоритму не включалися інші типові для усіх новообраних сільських,
селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, новосформованих виконавчих
комітетів дії.
Наведений алгоритм має на меті висвітлення суті процесу реорганізації органів місцевого самоврядування, черговості, змісту та особливостей окремих дій цього процесу відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Алгоритм
розроблений з урахуванням змін до вказаного Закону, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань» від 26.11.2015 (пункт 33 Прикінцевих та перехідних положень). Вказані зміни на
момент видання модуля ще перебували на підписі у Президента України.
Алгоритм відображає експертний погляд на оптимальний варіант проведення реорганізації органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства. Порядок та зміст
окремих дій може бути змінений із дотриманням законодавства, зважаючи на місцеві
особливості.
Пропоновані матеріали розраховані, в першу чергу, на керівників та працівників органів місцевого самоврядування територіальних громад, які вже об’єдналися або лише
розпочали відповідні процедури.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Звертаємо увагу, що Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» із внесеними змінами передбачено особливий порядок реорганізації окремих
юридичних осіб публічного права, який суттєво відрізняється від порядку реорганізації
передбаченого для юридичних осіб приватного права.
1. Відповідальним за забезпечення процесу реорганізації є новообраний сільський, селищний, міський голова, а не комісія (комісії) з реорганізації (частина сьома статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»).
2. Дії щодо реорганізації сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є відмінними від дій щодо реорганізації інших сільських, селищних, міських рад. Сільська, селищна, міська рада, розміщена
у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади набуває статусу сільської,
селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади у силу закону. Вона не припиняється як юридична особа і продовжує діяти і далі, але вже із більшим обсягом повноважень, територією юрисдикції та новим складом депутатів. Її власне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи (раніше код ЄДРПОУ) залишається без змін. Вказане
також стосується виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеного
у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади (частини четверта, п’ята
статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»).
3. Особливим порядком реорганізації інших сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів:
не передбачено прийняття рішень засновника щодо припинення юридичної особи (дії
з припинення починаються на підставі Закону з моменту виникнення юридичного факту
– набуття повноважень новообраною радою);
внесення державними реєстраторам відповідного запису до Єдиного державного реєстру та оприлюднення повідомлення про це на офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
формування реєстру кредиторів (частина шоста статті 8 Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»).
Тобто до державного реєстратора на початку процесу реорганізації звертатися не потрібно. Щодо юридичних осіб, які припиняються, звернення до державного реєстратора
передбачено лише після завершення всіх дій з реорганізації. Для проведення державної
реєстрації припинення потрібно подати державному реєстратору по кожній юридичній
особі лише 1 документ - заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.
4. Важливою особливістю процесу реорганізації органів місцевого самоврядування є
продовження виконання ними відповідних бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, до прийняття нового бюджету (частини сьома та дев’ята статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»). Вони можуть бути припинені
(крім сільської, селищної, міської ради, розміщеної у адміністративному центрі об’єднаної
територіальної громади, та її виконавчого комітету) як юридичні особи лише після завершення виконання такої функції (абзац другий частини одинадцятої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»). Але вказана функція таких
юридичних осіб (крім раніше спеціально створених місцевих фінансових органів) є лише
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допоміжною (підготовка бюджетної документації та забезпечення виконання виданих
бюджетних документів), оскільки:
– розпорядження коштами усіх місцевих бюджетів здійснює новообраний сільський,
селищний, міський голова (частина сьома, абзац четвертий частини дев’ятої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»);
– рішення місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, про місцеві бюджети відповідних територіальних громад можуть змінюватися лише сільською, селищною, міською
радою об’єднаної територіальної громади (абзац другий частини дев’ятої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»).
ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ
1. У наведеному алгоритмі питання прийняття статуту територіальної громади села, селища, міста не розглядалося, оскільки його прийняття не є обов’язковим (частина перша
статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Окремо застерігаємо
від неправильного розуміння правової природи такого акта. Його не потрібно плутати із
статутами товариств, інших суб’єктів господарювання, які є їх установчими документами.
Правосуб’єктність територіальної громади виникає і реалізується лише на підставі закону.
Статут територіальної громади є одним із нормативно-правових актів, який приймається відповідною радою. До виключного предмету регулювання статутами територіальних
громад на сьогодні віднесено лише два питання: порядок проведення загальних зборів
та порядок організації громадських слухань (статті 8 та 13 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»). Усі інші питання нормативно-правового характеру можуть
бути вирішені як статутами, так і окремими рішеннями ради.
2. У зв’язку із затримкою прийняття змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» частиною новообраних рад об’єднаних територіальних громад вже проведено перші засідання та розпочато процедури з ліквідації органів місцевого
самоврядування. Процедура ліквідації місцевих рад, їх виконавчих комітетів як юридичних осіб не узгоджується з публічно-правовою суттю таких суб’єктів (засади їх діяльності
врегульовано законами; вони є органами публічної влади і мають особливу процедура
формування тощо), не передбачає жодного правонаступництва, виключає сталість та
безперервність місцевого самоврядування. Тому процедура ліквідації не може застосовуватися до вказаних органів місцевого самоврядування. Саме суттєві недоліки Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у цій частині призвели до
необхідності внесення до нього змін. У зв’язку з цим:
необхідно утриматися від вчинення дій, які суперечать вказаним змінам до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
прийняті акти, які суперечать вказаним змінам, повинні бути визнані такими, що втратили чинність, відповідними місцевими радами, головами;
необхідно вжити дії для усунення наслідків вже вчинених дій, які суперечать вказаним
змінам.
Усі наступні дії необхідно вчиняти відповідно до нової редакції статті 8 Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад».

5

6
ɇɚɩɨɱɚɬɤɭɩɟɪɲɨɝɨɩɥɟɧɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɩɟɪɲɨʀɫɟɫɿʀɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨʀ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ



ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢɩɪɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢɛɨɪɿɜɞɟɩɭɬɚɬɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɪɚɞɢɬɚɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɟɥɢɳɧɨɝɨɦɿɫɶɤɨɝɨ
ɝɨɥɨɜɢ
(частина друга статті 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних
громад», стаття 11 Закону України «Про
службу в органах місцевого
самоврядування», частина дванадцята статті
85, частина дванадцята статті 86 Закону
України "Про місцеві вибори", частина перша
статті 42, частина четверта статті 45, частина
друга статті 46, частина перша статті 49
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»)
ɋɤɥɚɞɟɧɧɹɉɪɢɫɹɝɢɧɨɜɨɨɛɪɚɧɢɦɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ
(частина шоста статті 11 Закону України
«Про службу в органах місцевого
самоврядування»)

ɋɤɥɢɤɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀɫɟɫɿʀɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨʀ
ɇɟɩɿɡɧɿɲɹɤɱɟɪɟɡдва тижні ɩɿɫɥɹ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ реєстрації ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɢɯɞɟɩɭɬɚɬɿɜ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɪɚɞɢɜɤɿɥɶɤɨɫɬɿɹɤɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɧɿɫɬɶɫɤɥɚɞɭɪɚɞɢ



Суб’єкти
здійснення дії

Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɜɢɛɨɪɱɚ
ɤɨɦɿɫɿɹ
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ

Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚɜɢɛɨɪɱɚ
ɤɨɦɿɫɿɹ

Ɂɦɨɦɟɧɬɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɿɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɦɿɫɰɟɜɢɯɜɢɛɨɪɿɜɞɨɜɿɞɤɪɢɬɬɹɩɟɪɲɨʀ ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ ɬɚ
ɫɟɫɿʀ
ɞɟɩɭɬɚɬɢɪɚɞɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɰɟɧɬɪɿ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ

Строк здійснення дії

ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɲɨʀɫɟɫɿʀ
ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨʀɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
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№
з/п

ɍɦɨɦɟɧɬɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɞɿʀɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯ
ɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜɪɚɞ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯ
ɦɿɫɶɤɢɯɝɨɥɿɜɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
(частина друга статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», частина перша статті
49 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»);
 ɧɚɛɭɬɬɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɸɫɿɥɶɫɶɤɨɸ
ɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢɪɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ
(частина друга статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»);
 ɩɨɱɚɬɨɤɞɥɹɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞ ɹɤ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɩɪɚɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɨɦɚɞɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢʀɯɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɲɥɹɯɨɦɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ
Важливо! Ⱦɿʀɳɨɞɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɰɟɧɬɪɿ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ ɜɨɧɚɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɹɤ
ɸɪɢɞɢɱɧɚɨɫɨɛɚɞɨ ɧɟʀɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹɿɧɲɿɸɪɢɞɢɱɧɿ
ɨɫɨɛɢ ɽɜɿɞɦɿɧɧɢɦɢɜɿɞɞɿɣɳɨɞɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɧɲɢɯ
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Строк здійснення дії

Суб’єкти
здійснення дії

ɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞ ɜɨɧɢɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɹɤ
ɸɪɢɞɢɱɧɿɨɫɨɛɢɿɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹɞɨɿɧɲɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ 
(частина четверта статті 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад»);
 ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɚɫɿɥɶɫɶɤɚɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢɫɬɚɽɡɚɡɚɤɨɧɨɦ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦɩɪɚɜɬɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɜɫɿɯɫɿɥɶɫɶɤɢɯ
ɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
(частина четверта статті 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад»);
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɡɚɛɨɪɨɧɢɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɡ
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹɩɟɪɟɞɚɱɚɜɨɪɟɧɞɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɚɜɭ
ɿɩɨɬɟɤɭ ɥɿɡɢɧɝɤɨɧɰɟɫɿɸɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ
(частина тринадцята статті 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад»);
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜɫɿɥɶɫɶɤɢɯ
ɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
(абзац перший частини першої статті 50 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»);
 ɧɚɛɭɬɬɹɨɫɨɛɚɦɢɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɝɨɥɿɜɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ ɤɪɿɦɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ ɫɬɚɬɭɫɭɫɬɚɪɨɫɬ ɡɚɭɦɨɜɢ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɡɝɨɞɢɜɤɚɡɚɧɢɯɨɫɿɛɧɚɡɚɣɧɹɬɬɹɬɚɤɨʀɩɨɫɚɞɢ
(пункт 3 Прикінцевих положень Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад»).
ɇɚɜɟɞɟɧɿɩɪɚɜɨɜɿɧɚɫɥɿɞɤɢɜɢɧɢɤɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɡɚɤɨɧɭȺɥɟ ɞɥɹɭɧɢɤɧɟɧɧɹɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶʀɯ
ɜɚɪɬɨɡɚɤɪɿɩɢɬɢɭɩɪɨɬɨɤɨɥɿɩɟɪɲɨɝɨɩɥɟɧɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɉɭɧɤɬɢ- ɹɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɝɨɥɨɜɢɌȼɄ
ɉɭɧɤɬɢ-7 – ɹɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ
ɫɟɥɢɳɧɨɝɨɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ɭɣɨɝɨɜɢɫɬɭɩɿɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
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Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜɪɚɞɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɚɩɚɪɚɬɭ
ɪɚɞɢɬɚʀʀɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜ
(пункт 5 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні»)

Ɉɛɪɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞɭɫɟɤɪɟɬɚɪɹɫɿɥɶɫɶɤɨʀ
ɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
(пункт 4 частини першої статті 26, абзац
перший частини першої статті 50 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», абзац другий частини першої статті
10 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»)

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɟɥɢɳɧɨɝɨɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɥɨɜɢ
ɤɟɪɭɸɱɨɝɨɫɩɪɚɜɚɦɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
(абзац четвертий частини першої статті 10
Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»)

ɍɬɜɨɪɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭɪɚɞɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɣɨɝɨɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭ
(пункт 3 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні»).
Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɡɩɨɫɚɞɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜɫɿɥɶɫɶɤɢɯ
ɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɝɨɥɿɜɤɟɪɭɸɱɢɯ
ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɿɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
(абзац третій частини першої статті 10
Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», частина восьма
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əɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɸɫɿɥɶɫɶɤɨɸ
ɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢɪɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ

əɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɸɫɿɥɶɫɶɤɨɸ
ɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢɪɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ

əɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɸɫɿɥɶɫɶɤɨɸ
ɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢɪɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ

əɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɸɫɿɥɶɫɶɤɨɸ
ɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢɪɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ

Строк здійснення дії

ɉɨɬɪɿɛɧɨɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭ
Ɋɿɲɟɧɧɹɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɬɚɽɦɧɢɦɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
(частина третя статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»)

ɉɨɬɪɿɛɧɨɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭ

ɍɦɨɦɟɧɬɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿɪɿɲɟɧɧɹɪɚɞɢɩɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ:
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɿɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞ
ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
(частина друга статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», частина перша статті
51 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»);
 ɧɚɛɭɬɬɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɤɨɦɿɬɟɬɨɦɫɿɥɶɫɶɤɨʀ
ɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ
(частина друга статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», частина перша статті

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɚɫɿɥɶɫɶɤɚ
ɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɚɫɿɥɶɫɶɤɚ
ɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɪɿɲɟɧɧɹ

ɉɨɬɪɿɛɧɨɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɪɚɞɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɲɬɚɬɧɢɯɪɨɡɩɢɫɿɜɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɚɩɨɫɚɞɢɫɬɚɪɨɫɬɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɿɡ
ɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɹɤɿ
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɨɳɨ

Примітка

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɚɫɿɥɶɫɶɤɚ
ɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɪɿɲɟɧɧɹ

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɚɫɿɥɶɫɶɤɚ
ɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɪɿɲɟɧɧɹ

Суб’єкти
здійснення дії

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ



№
з/п

ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɞɿɥɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɶɬɚɿɧɲɢɯ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɜɿɞɚɧɧɹ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯ
ɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞ ɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶɩɪɨ
ɧɢɯ ɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿ
(частини перша, четверта статті 54 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні»).
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɚɞɨɸɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨ

ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɿɞɞɿɥɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɶɬɚ
ɿɧɲɢɯɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜɫɬɜɨɪɟɧɢɯ
ɫɿɥɶɫɶɤɢɦɢɫɟɥɢɳɧɢɦɢɦɿɫɶɤɢɦɢ ɪɚɞɚɦɢ
ɳɨɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɭɪɚɡɿɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɚɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ 

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɛɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɿɞɞɿɥɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɶɬɚɿɧɲɢɯ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜɪɚɧɿɲɟɫɬɜɨɪɟɧɢɯ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɸɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸ ɪɚɞɨɸ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɸ ɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɰɟɧɬɪɿ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ

статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»)

Зміст дії, її правові підстави

əɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɸɫɿɥɶɫɶɤɨɸ
ɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢɪɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ

Строк здійснення дії

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɚɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚ
ɪɚɞɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɪɿɲɟɧɧɹ

Суб’єкти
здійснення дії

ɍɪɚɡɿɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ȼɿɞɞɿɥɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɿɧɲɿɜɢɤɨɧɚɜɱɿɨɪɝɚɧɢ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɦɟɠɚɯɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯɪɚɞɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɿ
ɲɬɚɬɿɜɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ
ɜɿɞɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯ
ɪɚɞ
Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨɭɜɚɝɭɳɨɜɿɞɞɿɥɢɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ
ɞɜɨɯɬɢɩɿɜ
ɹɤɜɢɤɨɧɚɜɱɿɨɪɝɚɧɢɪɚɞɢ ɞɨɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɜɿɞɧɟɫɟɧɨ
ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɹɤɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭɚɛɨɿɧɲɢɯ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜ ɧɟɦɚɸɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɿɧɲɨɝɨɨɪɝɚɧɭ 
ɉɨɪɹɞɨɤɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢɩɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɜɢɤɨɧɚɜɱɿɨɪɝɚɧɢɚɞɥɹ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭɪɚɞɢ– ɫɿɥɶɫɶɤɢɦɫɟɥɢɳɧɢɦ
ɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ

51 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»);
 ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɤɨɦɿɬɟɬɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢɫɬɚɽɡɚɡɚɤɨɧɨɦ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦɩɪɚɜɬɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɜɫɿɯɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɤɨɦɿɬɟɬɿɜɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
(частина п’ята статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»);
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜɫɿɥɶɫɶɤɢɯ
ɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɝɨɥɿɜɤɟɪɭɸɱɢɯɫɩɪɚɜɚɦɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɿɜɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯ
ɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
(частина перша статті 51 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», стаття 3, абзац третій частини
першої статті 10 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»).

Примітка

МОДУЛЬ 4

9

10

ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɛɸɞɠɟɬɭɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨɩɭɧɤɬɭɳɨɽ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢɳɨɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɬɧɚɭɬɪɢɦɚɧɧɹɚɩɚɪɚɬɭɪɚɞɢɬɚʀʀ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭɜɢɞɚɬɤɿɜ
ɛɸɞɠɟɬɭ
(у разі наявності такої потреби)
(абзац другий частини дев’ятої статті 8
Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад»

Ⱦɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɩɪɨɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɝɨɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɟɥɢɳɧɨɝɨ
ɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɥɨɜɭ ɲɥɹɯɨɦ
 ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɦɿɧɞɨɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ
ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɫɹɭȯɞɢɧɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ
ɪɟɽɫɬɪɿɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɬɚɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛ–
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜɩɪɨɫɿɥɶɫɶɤɭɫɟɥɢɳɧɭɦɿɫɶɤɭ
ɪɚɞɭɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢɬɚʀʀ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɤɨɦɿɬɟɬ(у разі обрання
сільським, селищним, міським головою
особи, яка не обіймала цю посаду у
територіальній громаді, у якій розміщений
адміністративний центр об’єднаної
територіальної громади)
(стаття 24-2 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців», частина дванадцята статті 8
Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад»;
 ɧɚɞɚɧɧɹɨɪɝɚɧɭ Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ



ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ
(частини перша, четверта статті 54 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні»).

Зміст дії, її правові підстави



№
з/п

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɚɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚ
ɪɚɞɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɪɿɲɟɧɧɹ

Суб’єкти
здійснення дії

əɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹ
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɸɫɿɥɶɫɶɤɨɸ ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸ
ɚɛɨɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚɧɢɦɨɫɨɛɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢɪɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ

Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɱɚɫɭɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ

Строк здійснення дії

Важливо! ȼɥɚɫɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɰɟɧɬɪɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɬɚɜɥɚɫɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹʀʀɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɛɟɡɡɦɿɧɉɪɢɤɥɚɞ
 ɇɨɜɨɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɚɫɿɥɶɫɶɤɚɪɚɞɚ
ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨɪɚɣɨɧɭȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɿ
ɹɤɳɨɨɫɧɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɩɿɜɩɚɞɚɽɡɬɚɤɢɦɢ
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɢɿɧɲɢɯ ɪɚɞ 
 Ƚɭɥɹɣɩɿɥɶɫɶɤɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚ ɹɤɳɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ 
 ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɤɨɦɿɬɟɬɇɨɜɨɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɨʀɫɿɥɶɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨɪɚɣɨɧɭȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɿȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɤɨɦɿɬɟɬȽɭɥɹɣɩɿɥɶɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
ɡɨɝɥɹɞɭɧɚɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɪɚɞɢ 
Ɂɚɤɨɧɨɦɧɟɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɞɨɞɚɜɚɧɧɹɞɨɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ
©ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢª©ɨɪɝɚɧɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹªɫɥɨɜɚ©ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɚªɪɿɡɧɢɯɫɢɦɜɨɥɿɜ
ɬɨɳɨ
ɍ ȯɞɢɧɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɬɚ
ɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛ– ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨ

Ɇɨɠɟɛɭɬɢɩɨɬɪɿɛɧɨɞɥɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɢɞɚɬɤɿɜɧɚɨɩɥɚɬɭ
ɩɪɚɰɿɡɨɝɥɹɞɭɧɚɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɬɚɪɨɫɬ 

Примітка

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɤɪɟɦɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɿɜ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
(частини сьома та дев’ята статті 8 Закону
України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад»)

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɲɬɚɬɧɨɝɨɪɨɡɩɢɫɭ
(пункт 7 частини четвертої статті 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні»)

Ɉɮɿɰɿɣɧɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɳɨɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹɩɪɨʀɯ
ɧɚɫɬɭɩɧɟɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸне пізніше ніж за два місяці
ɞɨɬɚɤɨɝɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
Ɉɮɿɰɿɣɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɫɥɭɠɛɢ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɩɪɨɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɟɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɭɜɢɩɚɞɤɚɯɤɨɥɢɧɚɹɜɧɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɹɤɿɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ
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ɍɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣɫɬɪɨɤɡɞɧɹɧɚɛɭɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɢɦɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɫɥɭɠɛɢ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɭɪɚɡɿɣɨɝɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɡɞɿɣɫɧɟɧɨɭɨɞɢɧɞɟɧɶ
ɿɡɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ

ɍɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣɫɬɪɨɤɡɞɧɹɧɚɛɭɬɬɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɢɦɫɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ

ɉɨɱɚɬɨɤɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɸɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸ ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɿɭɫɬɚɧɨɜɢ
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹɡɞɧɹɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɸɞɠɟɬɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ

Строк здійснення дії

Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɬɪɨɤɭɭɦɿɫɹɰɿ ɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɳɨɞɨ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɹɤɢɯɧɟɦɨɠɧɚɩɟɪɟɜɟɫɬɢɧɚɿɧɲɭɪɨɛɨɬɭɿ
ɹɤɿɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɡɜɿɥɶɧɟɧɧɸ
ɉɨɬɪɿɛɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɿɫɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɲɬɚɬɧɨɝɨ
ɪɨɡɩɢɫɭ ɲɬɚɬɧɢɯɪɨɡɩɢɫɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ

ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹɪɚɞɢ
ɩɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɪɚɞɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɚɩɚɪɚɬɭɪɚɞɢɬɚʀʀɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜɚɬɚɤɨɠɧɚɹɜɧɨɝɨɮɨɧɞɭɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿ

Ɂɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɩɨɪɹɞɨɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɿɜɡɚ
ɜɢɧɹɬɤɨɦɡɦɿɧɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ- ɪɚɞɬɚɝɨɥɿɜ
Ƚɨɥɨɜɧɿɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɬɚɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɜɨɸ
ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɫɚɞɚɯɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ

ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɭɪɚɡɿɨɛɪɚɧɧɹɿɧɲɨʀɨɫɨɛɢ 
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚɽ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɰɟɧɬɪɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ ɬɚʀʀɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭз
повним обсягом ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɓɨɞɨɿɧɲɢɯɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞɹɤɿ
ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɹɤɸɪɢɞɢɱɧɿɨɫɨɛɢɝɨɥɨɜɚɬɢɦɱɚɫɨɜɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɹɤɤɟɪɿɜɧɢɤ ɬɚɤɢɯɨɫɿɛ ɞɨ
ɦɨɦɟɧɬɭʀɯɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹу обмеженому обсязі
- ɥɢɲɟɳɨɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɬɚ
ɨɤɪɟɦɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɿɜɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞ
ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
(частина сьома статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»).

Примітка

МОДУЛЬ 4

11

12

ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɿɫɿɣɩɨ
ɤɨɠɧɿɣɪɚɞɿɬɚɜɢɤɨɧɚɜɱɨɦɭɤɨɦɿɬɟɬɭɳɨ
ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɹɤɸɪɢɞɢɱɧɿɨɫɨɛɢ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɩɥɚɧɭ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣ
(частина сьома статті 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних
громад»)

ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɦɚɣɧɚɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯɬɚɿɧɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹɩɪɢɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨ
ɤɨɠɧɿɣɪɚɞɿɬɚɜɢɤɨɧɚɜɱɨɦɭɤɨɦɿɬɟɬɿɳɨ
ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɹɤɸɪɢɞɢɱɧɿɨɫɨɛɢ



ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɿɿɤɨɥɢɬɚɤɟɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹɽ
ɦɚɫɨɜɢɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɚɬɬɿɁɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
(частина сьома статті 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних
громад», частина третя статті 49-2 Кодексу
законів про працю України, стаття 48 Закону
України "Про зайнятість населення")

Зміст дії, її правові підстави



№
з/п

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ

Суб’єкти
здійснення дії

ɉɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɿɜɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɥɚɧɨɦ ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɿɤɨɦɿɫɿʀ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣ
ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ

ɉɨɱɚɬɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɬɢɠɧɹɡɞɧɹ
ɧɚɛɭɬɬɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɧɨɜɨɨɛɪɚɧɢɦ
ɫɿɥɶɫɶɤɢɦɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦ
ɝɨɥɨɜɨɸ
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹɞɥɹɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ ɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɨɤɪɟɦɟ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɿɜɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɿɫɥɹɩɨɱɚɬɤɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭɞɥɹɿɧɲɢɯɨɪɝɚɧɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ–
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɿɥɶɫɶɤɢɦɫɟɥɢɳɧɢɦ
ɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ

Строк здійснення дії

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɨʀɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɞɥɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ
ɉɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɩɨɤɨɠɧɨɦɭɨɪɝɚɧɭɨɤɪɟɦɨɸɤɨɦɿɫɿɽɸ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɮɨɪɦɥɸɸɬɶɫɹɨɞɧɢɦɚɛɨɤɿɥɶɤɨɦɚɚɤɬɚɦɢ
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɦɚɣɧɚɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯɬɚɿɧɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
 ɪɨɛɨɬɭɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɿɫɿɣɡɜɢɹɜɥɟɧɧɹɬɚ
ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦɚɣɧɚɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɬɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɪɭɞɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɹɤɿ
ɧɟɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɭɪɨɰɿɧɟɜɢɤɨɧɚɧɿɫɭɞɨɜɿɧɚɤɚɡɢ
ɬɚɜɢɤɨɧɚɜɱɿɥɢɫɬɢɩɪɚɜɚɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ

Ʉɨɦɿɫɿʀɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɚɥɟɰɟɦɨɠɟ
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɩɥɭɬɚɧɢɧɭɡɨɝɥɹɞɭɧɚʀɯɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɜɿɞ
ɤɨɦɿɫɿɣɡɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹɱɚɫɬɢɧɨɸ
ɱɟɬɜɟɪɬɨɸɫɬɚɬɬɿɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢɍ
ɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɤɨɦɿɫɿɹɧɟɦɚɽɩɪɚɜɚɩɪɢɣɦɚɬɢɪɿɲɟɧɶ
ɰɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɟɥɢɳɧɨɝɨɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɥɨɜɢ
Важливо! ɋɿɥɶɫɶɤɚɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚɪɨɡɦɿɳɟɧɚɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɰɟɧɬɪɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢɧɚɛɭɜɚɽɫɬɚɬɭɫɭɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢɭɫɢɥɭɡɚɤɨɧɭ
ȼɨɧɚɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɪɢɩɢɧɹɬɢɫɹɹɤɸɪɢɞɢɱɧɚɨɫɨɛɚɿ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɞɿɹɬɢɿɞɚɥɿɚɥɟɜɠɟɿɡɛɿɥɶɲɢɦɨɛɫɹɝɨɦ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ
ȼɤɚɡɚɧɟɬɚɤɨɠɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɪɨɡɦɿɳɟɧɨɝɨɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɰɟɧɬɪɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ
(частини четверта, п’ята статті 8 Законі України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад»)

Примітка

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɪɟɞɚɤɰɿɣɫɬɚɬɭɬɿɜ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ(у разі потреби)
(пункт 30 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні»)

Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɧɨɜɢɯɪɟɞɚɤɰɿɣ
ɫɬɚɬɭɬɿɜɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɨɫɜɿɬɢɤɭɥɶɬɭɪɢ
(стаття 29 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців»)

ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɛɸɞɠɟɬɭɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢ

ɉɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɰɢɜɿɥɶɧɢɯɬɚ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɹɤɿɡɛɟɪɿɝɚɬɢɦɭɬɶ
ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɪɨɰɿ
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Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɚ
ɬɚɤɨɠɭɪɚɡɿɩɟɪɟɞɚɱɿɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ ɭɤɨɦɭɧɚɥɶɧɭɜɥɚɫɧɿɫɬɶɿɡ
ɫɩɿɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɨɦɚɞɪɚɣɨɧɿɜ

ɍɫɬɪɨɤɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿȻɸɞɠɟɬɧɢɦ
ɤɨɞɟɤɫɨɦɍɤɪɚʀɧɢ

Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɚ
ɬɚɤɨɠɭɪɚɡɿɩɟɪɟɞɚɱɿɬɚɤɢɯ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɭɤɨɦɭɧɚɥɶɧɭ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶɿɡɫɩɿɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɪɚɣɨɧɿɜ

Строк здійснення дії

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ȼɢɤɨɧɚɜɱɿɨɪɝɚɧɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ
ɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɤɨɦɿɬɟɬ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ

Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢɬɚɤɢɯɸɪɢɞɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛɚɛɨɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿɧɢɦɢ
ɨɫɨɛɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪ

ɋɿɥɶɫɶɤɚɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚ
ɪɚɞɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ

Суб’єкти
здійснення дії

Ⱦɨɝɨɜɨɪɢɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɸɸɬɶɫɹ:
 ɭɩɨɪɹɞɤɭɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɡɚɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɨɪɟɧɞɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɦɚɣɧɚɬɚɡɟɦɟɥɶɧɢɯɞɿɥɹɧɨɤ (ɡɚɦɿɧɚ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɭɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɿ
(частини четверта, п’ята статті 8 Закону України «Про

ɉɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɸɞɠɟɬɭɨɞɧɨɱɚɫɧɨɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɩɟɪɟɞɚɱɭɭɤɨɦɭɧɚɥɶɧɭ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶɛɸɞɠɟɬɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɬɚʀɯɦɚɣɧɨɜɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ
ɿɡɫɩɿɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɪɚɣɨɧɭɹɤɿ
ɛɭɞɭɬɶɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢɫɹɡɬɚɤɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ ɤɪɿɦɜɢɩɚɞɤɭ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɜɫɿɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɨɞɧɨɝɨɪɚɣɨɧɭɭ
ɨɞɧɭɨɛ¶ɽɞɧɚɧɭɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭɝɪɨɦɚɞɭ 

Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɡɦɿɧɚɦɢɭɬɚɤɢɯɫɬɚɬɭɬɚɯɛɭɞɭɬɶ
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛ ɩɨɜɢɧɧɟɦɿɫɬɢɬɢɧɚɡɜɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɪɚɞɢ 
ɧɚɡɜɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɬɚɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨɧɢɦɨɪɝɚɧɭ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢɤɭɥɶɬɭɪɢɬɨɳɨ ɬɨɳɨ
 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯɚɤɬɿɜ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɫɿɥɶɫɶɤɢɦ ɫɟɥɢɳɧɢɦɦɿɫɶɤɢɦɝɨɥɨɜɨɸ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɿɣɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɿɫɿɣ
 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯɚɤɬɿɜɭ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯɬɚɿɧɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢɬɚʀʀ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɚɣɧɚɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ
ɨɫɨɛɚɦɢɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɚɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɜɢɹɜɥɟɧɨʀɩɿɞɱɚɫ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɬɨɳɨ
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№
з/п

Ɂɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɹɤɿɡɚɣɦɚɸɬɶ
ɧɟɜɢɛɨɪɧɿɩɨɫɚɞɢ ɭɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯ
ɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞɚɯ ɬɚʀɯɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɚɯ
ɳɨɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹ
(частина сьома статті 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних
громад»)

Зміст дії, її правові підстави

ɉɪɨɬɹɝɨɦɩɪɨɰɟɫɭɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ

Строк здійснення дії

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ

Суб’єкти
здійснення дії

Важливо! ɉɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɨɤɪɟɦɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜɩɨɬɪɿɛɧɨɡɜɿɥɶɧɹɬɢɥɢɲɟɩɿɫɥɹ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɜɫɿɯɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɿɣɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɜɤɚɡɚɧɢɦ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɉɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
 ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɡɚɣɨɝɨɡɝɨɞɨɸɧɚ
ɿɧɲɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɜɭɫɬɚɧɨɜɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɭɪɚɡɿ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɜɚɤɚɧɫɿɣ
(пункт 5 частини першої статті 36 Кодексу законів про
працю України);
 ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɿɞɦɨɜɨɸɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɜɿɞɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɧɚ
ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɧɲɭɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶɪɚɡɨɦɡɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɚɬɚɤɨɠɜɿɞɦɨɜɚɜɿɞ
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɪɨɛɨɬɢɭɡɜ ɹɡɤɭɿɡɡɦɿɧɨɸɿɫɬɨɬɧɢɯɭɦɨɜ
ɩɪɚɰɿ

добровільне об’єднання територіальних громад», пункт 2
частини першої статті 512, 513-518, 770 Цивільного кодексу
України у разі зміни власника речі, земельної ділянки,
переданої у найм (оренду), частина четверта статті 32
Закону України «Про оренду землі» у разі зміни власника
земельної ділянки, переданої у оренду, реорганізації
юридичної особи-орендаря);
 ɭɩɨɪɹɞɤɭɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚɡɚɿɧɲɢɦɢɰɢɜɿɥɶɧɢɦɢ
ɬɚɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡɚɦɿɧɚɤɪɟɞɢɬɨɪɚɬɚɚɛɨ
ɛɨɪɠɧɢɤɚɭɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɿ
(частини четверта, п’ята статті 8 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», пункт 2
частини першої статті 512, 513-518, 520-522 Цивільного
кодексу України);
 ɭɩɨɪɹɞɤɭɡɚɦɿɧɢɤɪɟɞɢɬɨɪɚɬɚɚɛɨɛɨɪɠɧɢɤɚɭ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɚɰɢɜɿɥɶɧɢɦɢɬɚɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɹɤɿɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɛɸɞɠɟɬɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɳɨ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɭɤɨɦɭɧɚɥɶɧɭɜɥɚɫɧɿɫɬɶɿɡɫɩɿɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɪɚɣɨɧɿɜ ɭɪɚɡɿɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɚɤɨʀ
ɩɨɬɪɟɛɢ
(пункт 1 частини першої статті 512, 513-518, 520-522
Цивільного кодексу України)

Примітка
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Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɛɸɞɠɟɬɭɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
(пункт 23 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетний кодекс України)

Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛ- ɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
ʀɯɧɿɯɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɿɜɲɥɹɯɨɦ
ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ
(частина одинадцята статті 8 Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних
громад»)

Ɂɜɿɬɩɪɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ





Зміст дії, її правові підстави



№
з/п

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
(ɡɜɿɬɭɽ 
ɋɿɥɶɫɶɤɚɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚ
ɪɚɞɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ɚɛɨɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚɧɢɦ
ɨɫɨɛɚ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪ

Ⱦɥɹɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ ɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɨɤɪɟɦɟ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɿɜ– ɩɿɫɥɹ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɛɸɞɠɟɬɭɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ ɧɟɪɚɧɿɲɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɿɜɧɚ
ɪɿɤ 
Ⱦɥɹɿɧɲɢɯɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ– ɩɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɜ
ɧɢɯɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɦɚɣɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯɬɚ
ɿɧɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɩɪɢ
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɉɿɫɥɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞ
ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹʀɯɧɿɯɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɤɨɦɿɬɟɬɿɜɲɥɹɯɨɦɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ

ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɤɨɦɿɬɟɬ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
ɋɿɥɶɫɶɤɚɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚ
ɪɚɞɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɪɿɲɟɧɧɹ

Суб’єкти
здійснення дії

ɍɫɬɪɨɤɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿȻɸɞɠɟɬɧɢɦ
ɤɨɞɟɤɫɨɦɍɤɪɚʀɧɢ

Строк здійснення дії

Важливо! ɐɹɞɿɹɧɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɰɟɧɬɪɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɬɚʀʀɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭ

(пункт 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про
працю України);
 ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɦɿɧɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɩɪɚɰɿ
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɨɪɝɚɧɭɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
(пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про
працю України)
ɍɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɨɛɫɬɚɜɢɧɦɨɠɭɬɶɬɚɤɨɠɛɭɬɢ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɣɿɧɲɿɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
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Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹɩɪɚɜɧɚɨɛ¶ɽɤɬɢɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜ
ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɢɯɚɤɬɿɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɞɿʀ
ɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹʀɯɧɿɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɿɜ
ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɢɯɚɤɬɿɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɞɿʀ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɟɥɢɳɧɨɝɨɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɥɨɜɢɳɨ
ɜɢɞɚɧɿɧɢɦɭɦɟɠɚɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯ
ɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹɩɿɫɥɹ
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ



Зміст дії, її правові підстави



№
з/п

ɉɨɱɚɬɨɤɩɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɦɚɣɧɚɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯɬɚɿɧɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɩɪɢɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ

ɉɿɫɥɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞ
ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹʀɯɧɿɯɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɤɨɦɿɬɟɬɿɜɲɥɹɯɨɦɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ

Строк здійснення дії

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
ɳɨɞɨɜɫɿɯɜɤɚɡɚɧɢɯɚɤɬɿɜ
Ⱦɟɩɭɬɚɬɢɬɚɩɨɫɬɿɣɧɿɤɨɦɿɫɿʀ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɳɨɞɨɪɿɲɟɧɶɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ
ɑɥɟɧɢɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜɪɚɞɢ ɳɨɞɨɪɿɲɟɧɶ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹɿɧɲɢɯ
ɩɪɢɪɿɜɧɹɧɢɯɞɨɧɢɯɚɤɬɿɜ

ɇɨɜɨɨɛɪɚɧɢɣɫɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɫɟɥɢɳɧɢɣɦɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ

ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
(ɡɚɫɥɭɯɨɜɭɽ

Суб’єкти
здійснення дії

Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɬɚɤɨʀɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀɽ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɚɤɬɿɜɹɤɿɭɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɜɢɡɧɚɧɧɹɬɚɤɢɦɢɳɨɜɬɪɚɬɢɥɢɱɢɧɧɿɫɬɶ
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɡɚɦɿɧɢɧɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢ ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɚɤɬɿɜɹɤɿɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɿɧɲɢɯɚɤɬɿɜɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɭ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ
Важливо! ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿɚɤɬɢɧɟɜɢɤɨɧɚɧɿɚɤɬɢ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɞɿʀɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞ
ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹʀɯɧɿɯɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɿɜɧɟɜɢɤɨɧɚɧɿ
ɚɤɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɞɿʀɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɟɥɢɳɧɨɝɨɦɿɫɶɤɨɝɨ
ɝɨɥɨɜɢɜɢɞɚɧɿɧɢɦɭɦɟɠɚɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞне підлягають
обов’язковому перегляду і зберігають свою чинність на
відповідних територіях та для відповідних осіб ɞɨ
ɜɢɞɚɧɧɹɫɿɥɶɫɶɤɨɸɫɟɥɢɳɧɨɸɦɿɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢʀʀɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦ
ɤɨɦɿɬɟɬɨɦɿɧɲɢɯɚɤɬɿɜɡɬɚɤɢɯɩɢɬɚɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ʀɯɧɶɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɤɨɥɢɭɰɶɨɦɭɜɢɧɢɤɧɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɋɿɥɶɫɶɤɚɫɟɥɢɳɧɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢʀʀɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɤɨɦɿɬɟɬможуть визнавати
такими, що втратили чинність, або скасовувати
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɚɤɬɢɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹʀɯɧɿɯɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɿɜɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɹɤɢɯɩɪɢɩɢɧɟɧɿ
(частина восьма статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»)
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɩɪɚɜɚɜɧɨɫɢɬɢɡɦɿɧɢɞɨɚɤɬɿɜɦɿɫɰɟɜɢɯɪɚɞ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹʀɯɧɿɯ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɤɨɦɿɬɟɬɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɩɨɫɬɭɩɨɜɟ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɽɞɢɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɞɥɹɜɫɿɽʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢɚɧɟɨɤɪɟɦɢɯʀʀ
ɱɚɫɬɢɧɐɟɫɩɪɨɫɬɢɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɚɤɬɿɜɬɚ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶɨɫɬɚɬɨɱɧɨɡɚɜɟɪɲɢɬɢɩɪɨɰɟɫɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ
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