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Постановка проблеми. Добровільне об’єднання територіальних громад є однією з важливих сучасних форм органі-
зації місцевого самоврядування в контексті децентралізації публічної влади в Україні. Водночас наприкінці 2020 року 
була оскаржена конституційність умов добровільного об’єднання територіальних громад. У зв’язку із цим існує необ-
хідність аналізу конституційності об’єднання територіальних громад відповідно до перспективних планів формування 
територій громад. Методи. Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед 
яких формально-юридичний, за яким визначено конституційність об’єднання територіальних громад відповідно до 
затверджених урядом перспективних планів; системно-структурний – охарактеризовано добровільне об’єднання те-
риторіальних громад як форму та гарантію місцевого самоврядування; логіко-семантичний – розкрито сутність доб-
ровільності об’єднання територіальних громад. Метою роботи є поглиблений аналіз питання конституційності чинно-
го законодавства з приводу добровільного об’єднання територіальних громад відповідно до затверджуваних урядом 
перспективних планів формування територій громад, характеристика викладеної у конституційному поданні від 
16.10.2020 р. № 04-02/6-440 аргументації щодо його неконституційності, а також обґрунтування напрямків удоскона-
лення конституційно-правових засад добровільного об’єднання територіальних громад. Результати. Встановлено, 
що нинішня конституційна неврегульованість питань добровільного об’єднання територіальних громад уможливлює 
їх законодавче зобов’язання керуватися затвердженим урядом перспективним планом формування територій гро-
мад. Це має на меті запобігання формуванню неспроможних територіальних громад із дотаційними бюджетами та 
загалом не суперечить добровільності об’єднання територіальних громад, адже безпосереднє прийняття рішення 
про таке об’єднання у встановлених законом межах здійснюється саме місцевими радами. Різні форми участі тери-
торіальних громад у підготовці перспективних планів формування територій громад мають дістати упорядкування та 
подальшого розвитку, що забезпечить більшу прозорість такої підготовки та врахування інтересів територіальних 
громад. Висновки. Обґрунтовано, що положення п.6 ч.1 ст.4, ч.3 ст.11 Закону України від 05.02.2015 р. № 157–VIII, 
які встановлюють, що добровільне об’єднання територіальних громад здійснюється відповідно до затверджуваних 
Кабінетом Міністрів України перспективних планів, є такими, що відповідають ст.7, ч.1, 2 ст.8, ч.3 ст.22, ч.1, 3, 4 
ст.140 Конституції України. Законодавчо встановлене право територіальних громад сіл, селищ, міст на добровільне 
об’єднання, хоча й відповідає конституційним засадам і суті місцевого самоврядування, має отримати належне кон-
ституційне закріплення, що сприятиме розвитку, гарантуванню та більшому узгодженню даної форми місцевого са-
моврядування з іншими його елементами та засадами адміністративно-територіального устрою України. Питання 
об’єднання територіальних громад на основі перспективних планів формування їх територій, що фактично впливає 
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на розвиток адміністративно-територіальних одиниць і відносини держави та місцевого самоврядування, повинні бу-
ти відображені і у наразі все ще відсутньому законі про адміністративно-територіальний устрій України. 

Ключові слова: конституційність; об’єднання; територіальні громади; перспективні плани; 
формування територій громад; місцеве самоврядування; Кабінет Міністрів України 

*** 

Problem statement. Voluntary unification of territorial communities is one of the important modern forms of local self-
government in the context of decentralization of public power in Ukraine. At the same time, at the end of 2020, the 
constitutionality of the conditions for voluntary unification of territorial communities was challenged. In this regard, there is a 
need to analyze the constitutionality of the unification of territorial communities under prospective plans for the formation of 
community territories. Methods. To solve the problems of the research, a number of methods of scientific knowledge were 
used, including formal-legal, according to which has been determined the constitutionality of the unification of territorial 
communities in accordance with prospective plans approved by the government; system-structural – voluntary unification of 
territorial communities is characterized as a form and guarantee of local self-government; logical-semantic – the essence of 
voluntary unification of territorial communities is revealed. The purpose of the work is an in-depth analysis of the 
constitutionality of current legislation about the unification of territorial communities under the approval of the government's 
prospective plans for the formation of community territories. Moreover, characterization of the arguments set out in the 
constitutional submission of 16.10.2020 № 04-02/6-440 regarding its unconstitutionality, as well as substantiation of 
directions of improvement of constitutional and legal bases of voluntary unification of territorial communities. Results. It has 
been established that the current constitutional unregulated issues of voluntary unification of territorial communities make it 
possible for them to be legally obliged to be guided by a prospective plan for the formation of community territories approved 
by the government. This is aimed at preventing the formation of insolvent territorial communities with subsidized budgets 
and generally does not contradict the voluntary unification of territorial communities, as local councils directly adopt the 
decision on such unification within the legal limits. Various forms of participation of territorial communities in the preparation 
of perspective plans for the formation of community territories should be streamlined and further developed, which will 
ensure greater transparency of such preparation and taking into account the interests of territorial communities. 
Conclusions. It was reasoned compliance with the provisions of paragraph 6 of Part 1 of Article 4, Part 3 of Article 11 of the 
Law of Ukraine of 05.02.2015 № 157-VIII with Article 7, Parts 1, 2 of Article 8, and Part 3 of Article 22, Parts 1, 3, 4 of Article 
140 of the Constitution of Ukraine. It establishes that the voluntary association of territorial communities is carried out under 
the long-term plans approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The legally established right of territorial communities 
of villages, settlements, cities to voluntary unification, although it corresponds to the constitutional bases and essence of 
local self-government, should receive a proper constitutional settlement, which will promote development, guarantee, and 
greater harmonization of this form of local self-government with its other elements and bases of the administrative-territorial 
structure of Ukraine. The issue of unification of territorial communities based on prospective plans for the formation of their 
territories, which affects the development of administrative-territorial units and relations between the state and local self-
government, should be reflected in the still missing law on the administrative-territorial structure of Ukraine. 

Key words: constitutionality; unification; territorial communities; prospective plans; formation of community 
territories; local self-government; Cabinet of Ministers of Ukraine 

 

Постановка проблеми 

Добровільне об’єднання територіальних гро-
мад є однією з важливих сучасних форм органі-
зації місцевого самоврядування, що актуалізу-
ється в контексті оптимізації та децентралізації 
публічної влади в Україні. Особливістю проце-
дури добровільного об’єднання територіальних 
громад внаслідок змін, передбачених Законом 
України від 05.12.2019 р. № 348–IX [1], є його 
здійснення відповідно до затверджуваних уря-
дом перспективних планів формування терито-
рій громад Автономної Республіки Крим, облас-
ті. Водночас конституційність даних положень 
законодавства була оскаржена до Конституцій-
ного Суду України за конституційним поданням 
51 народних депутатів України від 16.10.2020 р. 

№ 04-02/6-440 [2]. Серед підстав такого оскар-
ження названо порушення конституційних засад 
організації місцевого самоврядування в Україні 
та звуження права територіальних громад на 
добровільне об’єднання. Тому, зважаючи на ва-
жливість забезпечення неухильного дотримання 
Конституції України, постає актуальним аналіз 
конституційності законодавства з приводу доб-
ровільного об’єднання територіальних громад 
відповідно до затверджуваних урядом перспек-
тивних планів формування територій громад. 

Зазначимо, що проблематика конституційно-

правових засад добровільного об’єднання тери-
торіальних громад в Україні раніше вже розгля-
далась у наукових роботах вітчизняних і зарубі-
жних вчених. Зокрема, М.Є. Гайдар досліджу-
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вала проблеми конституційно-правового забез-
печення та сучасні законопроектні ініціативи 
щодо децентралізації та добровільного 
об’єднання територіальних громад в Україні [3]; 
В.В. Клочан, В.О. Мірошник, К.П. Надточий – 

особливості об’єднання територіальних громад 
в Україні [4]; Р.І. Панчишин – принципи 
об’єднання територіальних громад як основи 
конституційності їх утворення [5]; І.Л. Райнін – 

питання добровільного об’єднання територіаль-
них громад регіону [6]. У той же час такі наукові 
праці присвячені здебільшого лише окремим 
засадам і умовам об’єднання територіальних 
громад, комплексно не характеризуючи існуючі 
правила щодо добровільного об’єднання тери-
торіальних громад відповідно до затверджува-
них урядом перспективних планів формування 
територій громад. Відтак, питання належної ролі 
держави та муніципальної влади у процесі 
об’єднання територіальних громад наразі все 
ще залишається дискусійним, не віднайшовши 
належного висвітлення та розв’язання у науко-
вій літературі.  

Щодо правових засад утворення та функціо-
нування територіальних громад (або аналогіч-
них первинних суб’єктів місцевого самовряду-
вання) у європейських та інших країнах, то Жан-

Поль Фаге (Faguet, 2014) досліджував пов’язані 
із цим питання децентралізації та управління на 
місцевому рівні [7]; Л. Феняк (Feniak, 2020) – до-
свід створення добровільного об’єднання тери-
торіальних громад у різних зарубіжних країнах 
[8]; Гай Якана Йомбі, Маунттон Шуайбу та Люсі 
Якана Агуме (Yombi, Chouaïbou & Agoume, 
2019) – особливості децентралізації територіа-
льних громад у Камеруні [9]; А. Левітас (Levitas, 
2018) – практику децентралізації та реформи 
місцевого самоврядування у Польщі [10] тощо.  

Загалом ефективна реалізація політики де-
централізації, дотримання прав та інтересів 
держави і місцевого самоврядування потребує 
поглибленої перевірки питання конституційності 
чинного законодавства з приводу добровільного 
об’єднання територіальних громад відповідно 
до затверджуваних урядом перспективних пла-
нів формування територій громад, характерис-
тики викладеної у конституційному поданні від 
16.10.2020 р. № 04-02/6-440 аргументації щодо 
його неконституційності, а також обґрунтування 
напрямків удосконалення конституційно-

правових засад добровільного об’єднання тери-
торіальних громад, що і є метою статті. Її новиз-

на полягає в обґрунтуванні конституційності 
об’єднання територіальних громад відповідно 
до перспективних планів формування територій 
громад, а також у формулюванні напрямків удо-
сконалення конституційно-правового регулю-
вання засад добровільного об’єднання терито-
ріальних громад. Завданнями статті є аналіз і 
характеристика добровільного об’єднання тери-
торіальних громад як гарантії місцевого само-
врядування, умови дотримання перспективних 
планів формування територій громад Автоном-
ної Республіки Крим, області при об’єднанні те-
риторіальних громад, а також форм їх участі у 
підготовці таких перспективних планів.  
Добровільне об’єднання територіальних 
громад як гарантія місцевого  
самоврядування 

Як відомо, згідно ч.1 ст.140 Конституції Укра-
їни [11] місцеве самоврядування є правом тери-
торіальної громади – "жителів села чи доброві-
льного об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста" – самостійно вирі-
шувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. Таким чином, Кон-
ституція України безпосередньо визнає та гара-
нтує принципову можливість "добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кількох 
сіл". Водночас Конституція України прямо вка-
зує лише на добровільність такого об’єднання 
як його обов’язкову умову й не містить жодних 
інших засад чи умов даного добровільного 
об’єднання (як і не вказує на спеціального 
суб’єкта, який мав би встановити порядок дано-
го добровільного об’єднання). Тому в даному 
контексті слід керуватись положеннями ст.146 
Конституції України (у системному зв’язку з но-
рмами ст.8, ст.19, ч.1 ст.140 Конституції Украї-
ни), за якими "інші питання організації місцевого 
самоврядування… визначаються законом". З 
огляду на це конкретні засади, умови та поря-
док добровільного об’єднання у сільську грома-
ду жителів кількох сіл, як такі, що безпосеред-
ньо не визначені Конституцією України, можуть 
визначатись законами України, не порушуючи 
при цьому загальні конституційні засади місце-
вого самоврядування.  

У свою чергу, до конституційних гарантій міс-
цевого самоврядування не відноситься добро-
вільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, 
міст, можливість чого передбачена не Консти-
туцією України, а Законом України "Про добро-
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вільне об’єднання територіальних громад" від 
05.02.2015 р. № 157–VIII [12] і ч.2 ст.6 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР [13]. З одного бо-
ку, можливість добровільного об’єднання тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст не має на-
лежної конституційної основи і в деяких 
аспектах може розглядатись як така, що не пов-
ністю враховує конституційну модель місцевого 
самоврядування та засади адміністративно-

територіального устрою. Конституційно непе-
редбачене об’єднання територіальних громад 
сіл, селищ, міст фактично змінює конституційну 
систему місцевого самоврядування, одночасно 
змінюючи й зміст системи адміністративно-

територіального устрою України (тим більше за 
відсутності профільного закону про адміністра-
тивно-територіальний устрій). Подібну позицію, 
наприклад, послідовно займає Головне науко-
во-експертне управління Апарату Верховної 
Ради України [14].  

З іншого ж боку, як чітко зауважено у Рішенні 
Конституційного Суду України від 18.06.2002 р. 
№ 12-рп/2002, умови та порядок об’єднання те-
риторіальних громад сіл, селищ і міст, які не 
встановлюються ч.1 ст.140 Конституції України, 
згідно її ст.146 "мають визначатися законом" 
[15]. Отже, встановлення у законодавчий спосіб 
такої форми місцевого самоврядування як доб-
ровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, 
міст відповідає не тільки формальним вимогам 
ст.146 Конституції України, але й конституційно 
окресленій суті місцевого самоврядування як 
права відповідної територіальної громади само-
стійно вирішувати питання місцевого значення.  

При цьому, добровільне об’єднання жителів 
кількох сіл, селищ, міст також є одним із питань 
місцевого значення, яке в контексті ч.1 ст.140 
Конституції України територіальні громади ма-
ють право вирішувати "самостійно" в межах 
Конституції і законів України. Проте Конституція 
України не передбачає інших обмежень (недо-
тримання яких могло би вказувати на порушен-
ня вимог ч.2 ст.8 Конституції України) для зако-
нодавчого регулювання засад і порядку 
добровільного об’єднання жителів кількох сіл, 
селищ, міст. Однією з таких законодавчих за-
сад, наприклад, є вимога об’єднання територіа-
льних громад відповідно до затверджених уря-
дом перспективних планів формування 
територій громад Автономної Республіки Крим, 
області.  

Перспективні плани формування територій 
громад Автономної Республіки Крим, області 
як умова об’єднання територіальних громад 

Згідно п.6 ч.1 ст.4 Закону України від 
05.02.2015 р. № 157–VIII добровільне об’єд-
нання територіальних громад сіл, селищ, міст 
здійснюється з дотриманням такої умови як 
об’єднання "відповідно до перспективних планів 
формування територій громад Автономної Рес-
публіки Крим, області". За своїм формулюван-
ням дана норма має чітко виражений імперати-
вний характер, не допускаючи можливість 
відхилення від її приписів. Логіко-семантичний 
аналіз вищенаведеної норми вказує на те, що 
добровільне об’єднання територіальних гро-
мад безальтернативно здійснюється з дотри-
манням ("відповідно до") перспективних планів 
формування територій громад. З огляду на це 
унеможливлюється законне об’єднання терито-
ріальних громад у разі відсутності такого перс-
пективного плану (хоча це й досить характерно 
для окремих областей) або невідповідності йо-
му намірів територіальних громад, які 
об’єднуються.  

Порівняно з попередньою редакцією законо-
давства необхідність дотримання перспектив-
них планів формування територій громад фак-
тично дійсно звужує можливості та ускладнює 
порядок об’єднання територіальних громад. На 
думку В.М. Гончара, зобов’язання територіаль-
них громад керуватися відповідним перспектив-
ним планом формування територій громад по-
рушує добровільність їх об’єднання [16, с.9]. А 
згідно конституційного подання від 16.10.2020 р. 
№ 04-02/6-440 і Висновку Головного науково-
експертного управління Апарату Верховної Ра-
ди України від 07.10.2019 р. [14] вказане начеб-
то є "зворотнім кроком від децентралізації вла-
ди" і "суперечить ідеології добровільного 
об’єднання територіальних громад". Проте ма-
ємо не погодитись з викладеним, адже безпо-
середнє ухвалення (або не ухвалення) рішення 
про їх добровільне об’єднання залишається са-
ме за місцевими радами. Тим більше, що 
об’єднання територіальних громад суто відпо-
відно до затверджуваних урядом перспективних 
планів формування територій громад згідно По-
яснювальної записки до законопроекту від 
30.09.2019 р. № 2189 [17] має на меті лише за-
побігання формуванню неспроможних територі-
альних громад із дотаційними бюджетами, тим 
самим сприяючи реальному досягненню цілей 
децентралізації в Україні.  

У конституційному поданні від 16.10.2020 р. 
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№ 04-02/6-440 вказується, що ускладнення За-
коном України від 05.12.2019 р. № 348–IX по-
рядку добровільного об’єднання територіальних 
громад (втім як і сама "наявність законодавчо 
встановленого механізму об’єднання територіа-
льних громад") порушує ч.3 ст.22 Конституції 
України, звужуючи зміст "конституційного права 
жителів громади на таке добровільне 
об’єднання". Водночас, оскільки добровільне 
об’єднання територіальних громад не є консти-
туційною гарантією місцевого самоврядування і 
Конституція України безпосередньо не гарантує 
право жителів громади на добровільне 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 
міст, то у даному разі не може йтися про зву-
ження конституційних (основних) прав. У кон-
тексті ч.1 ст.140 Конституції України можна го-
ворити лише про визнання конституційного 
права жителів кількох сіл на добровільне 
об’єднання у сільську громаду, але не про кон-
ституційне регулювання його конкретного зміс-
ту. Тому, враховуючи ст.146 Конституції Украї-
ни, зміст і порядок реалізації даного права 
цілком може не тільки встановлюватись, але й 
змінюватись (звужуватись, розширюватись) на 
законодавчому рівні, не порушуючи ч.3 ст.22 
Конституції України.  
Участь територіальних громад у підготовці 
перспективних планів формування  
територій громад 

Згідно ч.3 ст.11 чинної редакції Закону Украї-
ни від 05.02.2015 р. № 157–VIII перспективний 
план формування територій громад розробля-
ється відповідною обласною державною адміні-
страцією (Радою міністрів Автономної Республі-
ки Крим) і за її поданням затверджується 
Кабінетом Міністрів України. Зауважена В.М. 
Гончаром конституційна невизначеність повно-
важень уряду затверджувати такі перспективні 
плани [16, с.9–10] в контексті п.10 ст.116 Кон-
ституції України не перешкоджає Кабінету Міні-
стрів України здійснювати ці законодавчо вста-
новлені повноваження (незалежно від потреби 
попереднього схвалення перспективних планів 
обласною радою).  

При цьому, порівняно з попередньою редак-
цією законодавства роль органів місцевого са-
моврядування у підготовці перспективного пла-
ну формування територій громад була знижена. 
Так, у конституційному поданні від 16.10.2020 р. 
№ 04-02/6-440 позбавлення обласної ради 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим) 
повноважень схвалювати перспективний план 

формування територій названо "порушенням 
основоположного порядку здійснення місцевого 
самоврядування територіальними громадами" 
та основ верховенства права.  

На нашу ж думку, законодавче вилучення 
потреби схвалення перспективного плану фор-
мування територій обласною радою, Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим (попри його 
неналежну обґрунтованість) не суперечить кон-
ституційним засадам місцевого самоврядування 
(а отже й не порушує ст.7, 8 Конституції Украї-
ни), оскільки це питання не лише перебуває за 
межами конституційного регулювання порядку 
здійснення місцевого самоврядування, але й не 
порушує принципу добровільності об’єднання 
територіальних громад.  

Адже сутність добровільності об’єднання 
насамперед полягає у вільному волевиявленні 
територіальних громад як юридичній підставі 
для їх об’єднання, а не в абсолютній правовій 
необмеженості з боку держави свободи розсу-
ду територіальних громад (щодо того які те-
риторіальні громади і як можуть об’єдну-
ватись). У Рішенні Конституційного Суду Украї-
ни від 18.06.2002 р. № 12-рп/2002 також наго-
лошено, що питання об’єднання територіальних 
громад має вирішуватись з урахуванням воле-
виявлення їх членів, яке здійснюється згідно з 
законом [15]. Тобто в контексті ч.1, 3 ст.140 
Конституції України питання об’єднання терито-
ріальних громад де-юре вирішується ними са-
мостійно в межах і порядку, встановленим про-
фільним Законом України від 05.02.2015 р. 
№ 157–VIII.  

До того ж підготовка та затвердження перс-
пективного плану формування територій громад 
Автономної Республіки Крим та областей є пи-
танням не суто місцевого, але й загальнодер-
жавного значення, маючи відношення до розви-
тку адміністративно-територіальних одиниць, 
регіонального розвитку, організації різних на-
прямків державної діяльності, відносин держави 
та місцевого самоврядування. Приналежність 
добровільного об’єднання територіальних гро-
мад до питань саме адміністративно-правового 
устрою визнається і у конституційному поданні 
від 16.10.2020 р. № 04-02/6-440. Тому подібні 
питання оптимізації адміністративно-терито-
ріального устрою за відсутності профільного 
закону обґрунтовано належать до предмету ві-
дання вищого органу в системі органів виконав-
чої влади. Водночас навіть за умови вилучення 
потреби схвалення обласною радою, Верхов-
ною Радою Автономної Республіки Крим перс-
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пективного плану формування територій громад 
його підготовка здійснюється спільно представ-
никами місцевих органів виконавчої влади та 
муніципальної влади. На це чомусь взагалі не 
звертається увага у конституційному поданні від 
16.10.2020 р. № 04-02/6-440.  

Так, згідно Методики формування спромож-
них територіальних громад (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 08.04.2015 р. № 214 [18]) 
розробка відповідною обласною державною 
адміністрацією (Радою міністрів Автономної Ре-
спубліки Крим) проекту перспективного плану 
формування територій громад має відбуватись 
"із залученням представників органів місцевого 
самоврядування, органів самоорганізації насе-
лення та громадськості". Крім того, передбачено 
включення їх представників до складу робочої 
групи з розроблення проекту перспективного 
плану, а також проведення консультацій з пред-
ставниками органів місцевого самоврядування 
та їх асоціацій. Зазначені форми участі терито-
ріальних громад та органів місцевого самовря-
дування у підготовці перспективного плану за-
безпечують відкритість та прозорість такої 
підготовки та врахування інтересів територіаль-
них громад.  

Також не можна погодитись з конституційним 
поданням від 16.10.2020 р. № 04-02/6-440 і Ви-
сновком Головного науково-експертного управ-
ління Апарату Верховної Ради України від 
07.10.2019 р. [14], що об’єднання територіаль-
них громад відповідно до затверджуваних уря-
дом перспективних планів формування терито-
рій громад "конфліктує" з ч.6 ст.4 Європейської 
хартії місцевого самоврядування від 15.10.1985 
р. [19]. Адже дана норма передбачає лише про-
ведення консультацій "у міру можливості своє-
часно і належним чином" з органами місцевого 
самоврядування у процесі планування та прий-
няття рішень щодо всіх питань, які безпосеред-
ньо них стосуються. Такі консультації та інші 
форми участі представників органів місцевого 
самоврядування (конкретні вимоги до змістов-
ності та періодичності яких Європейська хартія 
місцевого самоврядування не висуває), як вище 
вже вказувалось, прямо передбачені при роз-
робці проекту перспективного плану формуван-
ня територій громад. Крім того, самостійне 
прийняття територіальними громадами рішення 
про об’єднання і участь їх представників у роз-
робці проекту перспективного плану формуван-
ня територій громад свідчать про дотримання 
ст.5 Європейської хартії місцевого самовряду-
вання від 15.10.1985 р., яка забороняє зміну те-
риторіальних кордонів органів місцевого само-

врядування без попереднього з’ясування думки 
місцевих громад.  

У конституційному поданні від 16.10.2020 р. 
№ 04-02/6-440 згадується й невідповідність п.6 
ч.1 ст.4, ч.3 ст.11 Закону України від 05.02.2015 
р. № 157–VIII ч.4 ст.140 Конституції України, 
проте жодного обґрунтування щодо цього фак-
тично не наводиться. Водночас наголосимо, що 
повноваження обласної ради схвалювати перс-
пективний план формування територій, які були 
вилучені Законом України від 05.12.2019 р. № 
348–IX, не є невід’ємною складовою конститу-
ційної функції обласних рад представляти спі-
льні інтереси територіальних громад сіл, селищ 
та міст. 
Висновки 

1. Положення п.6 ч.1 ст.4, ч.3 ст.11 Закону 
України від 05.02.2015 р. № 157–VIII, які встано-
влюють, що добровільне об’єднання територіа-
льних громад здійснюється відповідно до за-
тверджуваних Кабінетом Міністрів України 
перспективних планів, є такими, що відповіда-
ють ст.7, ч.1, 2 ст.8, ч.3 ст.22, ч.1, 3, 4 ст.140 
Конституції України.  

2. Законодавчо встановлене право територі-
альних громад сіл, селищ, міст на добровільне 
об’єднання, хоча й відповідає конституційним 
засадам і суті місцевого самоврядування, по-
винно дістати належне конституційне закріп-
лення, що сприятиме розвитку, гарантуванню та 
більшому узгодженню даної форми місцевого 
самоврядування з іншими його елементами та 
засадами адміністративно-територіального уст-
рою України.  

3. Нинішня конституційна неврегульованість 
питань добровільного об’єднання територіаль-
них громад уможливлює їх законодавче зо-
бов’язання керуватися затвердженим урядом 
перспективним планом формування територій 
громад. Це має на меті запобігання формуван-
ню неспроможних територіальних громад із до-
таційними бюджетами та загалом не суперечить 
добровільності об’єднання територіальних гро-
мад, адже безпосереднє прийняття рішення 
(тобто вільне волевиявлення) про таке 
об’єднання у встановлених законом межах здій-
снюється саме місцевими радами.  

4. Різні форми участі територіальних громад 
у підготовці перспективних планів формування 
територій громад мають дістати упорядкування 
та подальший розвиток, що забезпечить більшу 
прозорість такої підготовки та врахування інте-
ресів територіальних громад. 
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5. Питання об’єднання територіальних гро-
мад на основі перспективних планів формуван-
ня їх територій, що фактично впливає на розви-
ток адміністративно-територіальних одиниць і 
відносини держави та місцевого самоврядуван-
ня, мають бути відображені і у наразі все ще 
відсутньому законі про адміністративно-тери-
торіальний устрій України.  
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