
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих 

питань співробітництва територіальних громад» 

1. Мета 
Метою проекту акта є удосконалення порядку укладення договорів про 

співробітництво територіальних громад, надання можливість приєднуватись до 
вже організованого співробітництва за спрощеною процедурою, що сприятиме 
ефективнішій організації міжмуніципального співробітництва та реалізації 
територіальними громадами спільних проектів для покращення якості надання 
публічних послуг жителями, розвитку територіальних громад. 

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

Проект акта розроблено на виконання пункту 163 Плану законопроектної 
роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого Постановою Верховної 
Ради України від 2 лютого 2021 р. № 1165-IX, та кроку 322 Плану пріоритетних дій 
Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
24 березня 2021 р. № 276-р. 

З моменту прийняття Закону України «Про співробітництво територіальних 
громад» у 2014 році в Україні успішно реалізовується практики міжмуніципального 
співробітництва, в рамках якої забезпечено ефективне використання сільськими, 
селищними, міськими радами наявних ресурсів у забезпеченні соціального, 
економічного та культурного розвитку територій на договірних засадах. Зокрема, 
станом на квітень 2021 року 1479територіальних громад уклали 672 договори про 
співробітництво. Найбільш широкого застосування набула форма співробітництва 
щодо реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів 
співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою 
спільного здійснення відповідних заходів (33%), з них найбільше у сферах  надання 
адміністративних послуг, житлово-комунального господарства, управління 
побутовими відходами.  

У зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України в 2020 
році, утворення та реорганізації органів місцевого самоврядування базового та 
районного рівнів, перерозподілу їх повноважень та змін бюджетного законодавства  
виникла необхідність удосконалитипроцедуру укладення договорів про 
співробітництво територіальних громад,надати можливість територіальним 
громадам приєднуватись до вже організованого співробітництва за спрощеною 
процедурою, а також використовувати елементи декількох форм договорів про 
співробітництво шляхом укладення змішаного договору, розширити коло суб’єктів, 
які можуть залучатися стороною договору про співробітництво.  

Через тривалий період дії карантинних обмежень у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19), є потреба розблокувати процедуру 
проведення засідань комісій з підготовки проекту договору про співробітництво, а 
також громадських обговорень щодо організації співробітництвау дистанційній 
формі.  
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3. Основні положення проекту акта 
 

Проектом акта пропонується внести зміни до Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад» щодо: 

запровадження процедури приєднання територіальних громад до вже 
організованого співробітництва за спрощеною процедурою шляхом укладення 
додаткової угоди про приєднання до організованого  співробітництва; 

надання можливості залучатися стороною договору про співробітництво 
районну раду; 

визначення змішаного договору про співробітництво, в якому можуть 
міститися елементи різних форм договорів про співробітництво; 

надання можливості у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
проводити засідання комісій з підготовки проекту договору про співробітництво, а 
також громадських обговорень щодо організації співробітництвау дистанційній 
формі. 

 
4. Правові аспекти 
 

Основними актами законодавства у даній сфері правовідносин є Конституція 
України, Закон України  «Про співробітництво територіальних громад». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  
 

Реалізація положень проекту розпорядження не потребує додаткових видатків 
з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 
 

Проект акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад 
та територій України (www.minregion.gov.ua) для громадського обговорення. 

Проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, 
тому потребує погодження із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України», «Всеукраїнська асоціація громад», 
«Асоціація об’єднаних територіальних громад», «Українська асоціація районних та 
обласних рад». 

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з 
інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, сфери 
наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження із 
уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднаннями та 
всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, Уповноваженим 
Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав 
осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з 
інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови, Науковим 
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комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

 

7. Оцінка відповідності 
 

У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у 
сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних 
правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави 
для дискримінації. 

 
8. Прогноз результатів 
 

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення 
захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, ринок 
праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, покращення чи 
погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, екологію та 
навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення 
атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, 
інші суспільні відносини.  

Водночас, реалізація акта сприятиме популяризації співробітництва 
територіальних громад, підвищенню спроможності територіальних громад та 
розвитку регіонів.  

 

Заінтересована 
сторона 

Вплив реалізації акта на 
заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного 
впливу 

Цільова група  
Жителі 
територіальних громад  
Всього населення – 
близько 39 млн. осіб 

Комфортні умови 
проживання населення, 
отримання якісних послуг, 
покращення комунальної 
інфраструктури 

Органи місцевого 
самоврядування отримають 
більше можливостей для 
міжмуніципального 
співробітництва, реалізації 
спільних проектів розвитку, 
об’єднання ресурсів для 
більш ефективного їх 
використання 
 

Група прямого впливу 
Працівники органів 
місцевого 
самоврядування 1 420 
територіальних 
громад та працівники 
119 новоутворених 
районних рад 

Організації праці в умовах 
карантинних обмежень, 
захист життя та здоров’я  

Проведення дистанційних 
засідань комісій, 
громадських обговорень 
щодо  питань 
співробітництва дозволить 
забезпечити безперервність 
діяльності органів та 
посадових осіб місцевого 
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самоврядування та захистити 
їх життя та здоров’я в умовах 
поширення гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 

 
 
Міністр розвитку громад  
та територій України         Олексій ЧЕРНИШОВ 
 
_____ __________________ 2021 р. 
 


