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Після Помаранчевої революції з обранням 
Президентом України В.А. Ющенка в державі 
активізувалась робота по реформуванню цілого 
ряду державотворчих напрямів. 

Особливої актуальності з ініціативи Віце-
прем’єр-міністра України Р.П. Безсмертного 
набули проблеми здійснення адміністративно-
територіальної реформи. Розгорнулася ця робота 
у квітні 2005 р., коли почав обговорюватись за-

конопроект “Про територіальний устрій Украї-
ни”. Для широкого ознайомлення фахівців та 
інших зацікавлених осіб даний законопроект був 
розміщений в Internet на урядовому порталі [1]. 

В документі, який пізніше був опублікований 
в пресі та розтиражований окремим виданням, 
визначились поняття та засади територіального 
устрою України, правовий статус та рівні адмі-
ністративно-територіальних одиниць, порядок 
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вирішення органами державної влади та органа-
ми місцевого самоврядування питань територіа-
льного устрою [2]. 

Після цього у квітні-травні 2005 р. почалось 
проведення кущових обговорень даного законо-
проекту у Луганську, Одесі, Івано-Франківську 
та Вінниці. 

Виступаючи на них, Віце-прем’єр-міністр 
Роман Безсмертний звертав увагу на те, що ре-
формування системи управління державою та 
територіального устрою відбувається з метою 
надання реальної можливості для людини отри-
мати максимальну кількість послуг від органів 
влади на кожному рівні управління. Саме люди-
на та задоволення її потреб повинні опинитися в 
центрі уваги влади, яка для ефективної реаліза-
ції покладених на неї функцій отримає необхідні 
повноваження і, у той же час, буде нести всю 
повноту відповідальності за втілення в життя 
цих функцій. 

В ході реформування відбуватиметься приве-
дення українського законодавства у відповід-
ність до Європейської Хартії про місцеве самов-
рядування, що ратифікована Верховною Радою 
України. В цій Хартії зазначено, що саме органи 
місцевого самоврядування забезпечують ефек-
тивне і близьке до громадянина управління та 
безпосередню участь людини у державних спра-
вах, що є одним з головних демократичних 
принципів. 

Застосування норм Хартії та європейської 
практики адміністративно-територіальної орга-
нізації держави є необхідною умовою на шляху 
інтеграції України до світової спільноти, зокре-
ма до Європейського Союзу [3]. 

В ході обговорення зверталась увага на розк-
риття суті адміністративно-територіального уст-
рою. Посилаючись на різнопланові джерела, 
фахівці відзначали, що це законодавчо закріпле-
на система поділу держави на територіальні 
утворення, відповідно до яких здійснюється ор-
ганізація та функціонування органів державної 
влади та місцевого самоврядування [4]. Під час 
політичного дискурсу верховенство отримало 
твердження про те, що реформування адмініст-
ративно-територіального устрою повинне базу-
ватися на певних принципах, які сприяють по-
ліпшенню стандартів життя, наближають надан-
ня певних послуг населенню, сприяють розвитку 
місцевого самоврядування. З географічної точки 
зору серед таких принципів зазначалось: повсю-
дність, пропорційність, компактність, доступ-
ність, спадкоємність, взаємодоповнюваємість, 
гнучкість та адаптивність, саморегулювання. 

Політтехнологи звертали увагу й на те, що 
нині у понятійно-термінологічному апараті ад-
міністративно-територіальних одиниць є чимало 
суперечностей. Так у відповідності до статті 133 
ІХ-го розділу конституції України систему адмі-

ністративно-територіального устрою України 
складають: Автономна Республіка Крим, облас-
ті, райони, міста, райони в містах, селища і села 
[5]. Порівняння норм Конституції з існуючою 
схемою адміністративно-територіального уст-
рою виявило таку низку суперечностей: 

– по-перше, поза переліку адміністративно-
територіальних одиниць в нормах Конституції 
опинились міські, сільські та селищні ради; 

– по-друге, перелік адміністративно-
територіальних одиниць включає як власне ад-
міністративно-територіальні одиниці такі, як 
області та райони, так і адміністративно-
територіальні одиниці, які по суті є населеними 
пунктами: міста, селища та села. Це спричинило 
певну плутанину в поняттях “адміністративно-
територіальна одиниця” та “населений пункт”. 
Приміром, сільська рада та село, селищна рада 
та селище міського типу; місто обласного зна-
чення чи місто районного значення як адмініст-
ративно-територіальна одиниця та місто як насе-
лений пункт. 

– по-третє, відсутність базового рівня адміні-
стративно-територіальних одиниць, сільських та 
селищних рад, призвело до порушення принци-
пу повсюдності територій, за яким значні території 
поза межами сіл та селищ не належать ні до будь-
яких адміністративно-територіальних одиниць. 

Таким чином, існуюча схема адміністративно
-територіального устрою України являє собою 
складну неупорядковану чотириступеневу ієрар-
хічну структуру (див. окремо опубліковану схе-
му). 

Кожна з вказаних адміністративно-тери-
торіальних одиниць наділена державою відпові-
дними повноваженнями у сфері державного 
управління, а також виконує певні самоврядні 
функції. 

У цій системі є чимало неточностей і супере-
чностей. Так, одні й ті ж адміністративно-
територіальні одиниці: міста районного значен-
ня, селищні та сільські ради можуть належати як 
до третього, так і до четвертого рівня ієрархії. 
Відсутність в адміністративно-територіальному 
устрої України найнижчого базового рівня та 
різноманіття адміністративно-територіальних 
одиниць третього та четвертого рівнів: міста 
районного значення, селищні, сільські ради 
ускладнюють адміністративно-територіальну 
схему по горизонталі. Особливої актуальності 
ця проблема набула для специфічних міських 
адміністративно-територіальних утворень, на 
території яких діють кілька інших адміністрати-
вно-територіальних одиниць, але які не склада-
ють єдиної територіальної громади. Це переду-
сім стосується 64 міст обласного значення, до 
території яких входить ще 202 інші адміністра-
тивно-територіальні одиниці, в яких діють орга-
ни місцевого самоврядування. 
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Така схема сьогодні, на думку організаторів 
адмінреформи, стала основним стопором для 
проведення ефективних соціально-економічних 
перетворень, вона вносить дисбаланс у фінансо-
ву сферу та не забезпечує ефективними держав-
ними послугами громадян України. Нинішній 
адміністративний поділ не враховує принципів 
економічної доцільності, що призводить до сут-
тєвих соціально-економічних та територіальних 
диспропорцій [6].  

Підпадали справедливій критиці й інші дис-
пропорції, насамперед пов’язані з кількістю ад-
міністративно-територіальних одиниць кожного 
рангу ієрархії та чисельністю жителів у одноти-
пних населених пунктах. 

Замість цього, виходячи із позитивного дос-
віду Польщі, почала активно пропагуватись така 
трирівнева  система  адміністративно -
територіального устрою. 

Аналіз схеми свідчить, що запропонована 
модель організації територій дозволяє забезпе-
чити: 

Створення та укрупнення базових адмініст-
ративно-територіальних одиниць-громад з до-
триманням принципу повсюдності місцевого 
самоврядування та чіткого розмежування тери-
торій громад. 

Запровадження трирівневої територіальної 
системи управління „громада-район-регіон” та 
визначення компетенції адміністративно-
територіальної одиниці відповідного рівня. 

Упровадження такої моделі призведе до лік-
відації на місцевому і районному рівнях місце-
вих державних адміністрацій та передачі у від-
повідності з Європейською хартією місцевого 
самоврядування їх функцій органам місцевого 
самоврядування. 

Крім того, така система управління призведе 
до змін розподілу повноважень між органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

За кожним рівнем, переконують прибічники 
даного реформування, чітко окреслиться відпо-
відний перелік послуг для громадян [7]. 

В узагальненому вигляді їх можна змоделю-
вати таким чином. 
Повноваження місцевих рад буде поширюва-

тись на: 
− затвердження бюджетів; 
− затвердження структури виконавчого ор-

гану ради, обрання їх посадових осіб із 
числа депутатів відповідної ради; 

− обрання керівництва контрольних орга-
нів; 

− затвердження окладів посадових осіб; 
− оцінка дій виконавчих органів. 
Повноваження громад, середня кількість 

яких повинна складати 5 тисяч мешканців, зосе-
редиться на такі сфери: 

− дитячі дошкільні заклади; 

− догляд за особами похилого віку та інва-
лідами; 

− турбота про сім’ю та підростаюче поко-
ління; 

− початкові середні школи, вечірні школи; 
− охорона здоров’я та первинна медична 

допомога; 
− планування; 
− використання землі, охорона довкілля; 
− благоустрій території, утримання доріг, 

вулиць, парків тощо; 
− дозвілля та культура; 
− громадський транспорт; 
− побутове забезпечення (водогони, каналі-

зації, телезабезпечення, енергозбережен-
ня); 

− санітарний контроль та профілактика. 
Що стосується повноважень районних рад, 

які повинні об’єднувати населення в кількості 
70 тисяч мешканців, то їх діяльність спрямову-
ється на: 

− амбулаторні та стаціонарні медичні пос-
луги; 

− підготовку молодшого медичного персо-
налу; 

− підготовку спеціалістів у ПТУ, коледжах 
(насамперед орієнтованих на комунальну 
сферу); 

− організацію та утримання місцевої міліції; 
− утримання доріг районного значення; 
− транспортне обслуговування; 
− забезпечення дозвілля та культурного 

відпочинку населення. 
Для даного розподілу владних повноважень 

передбачено, як уже раніше відзначалось, лікві-
дацію районних державних адміністрацій. 
На обласному рівні залишаться обласні дер-

жавні адміністрації, але тільки з такими функ-
ціями: 

− забезпечення виконання та контроль за 
дотриманням Конституції та законів 
України, актів Президента України та 
Кабінету Міністрів, інших органів вико-
навчої влади; 

− додержання прав і свобод громадян; 
− координація діяльності регіональних 

представництв центральних органів вико-
навчої влади; 

− контроль за недопущенням бюджетних 
диспропорцій. 

Всі управлінські повноваження будуть пере-
дані обласним радам. На них покладатиметься 
відповідальність за: 

− розроблення і виконання програм регіона-
льного розвитку; 

− підготовку та перепідготовку спеціалістів 
в інститутах, академіях, університетах; 
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УКРАЇНА 

Автономна Республіка Крим Області Міста зі спеціальним статусом 

 
Райони 

Міста респуб-
ліканського 
значення 

 
Райони 

Міста обласно-
го значення 

 
Райони міста 

Міста  
районного 
значення 

Селищні 
ради 

Сільські 
ради 

Міста районно-
го значення 

Селищні 
ради 

Сільські 
ради 

Міста  
районного  
значення 

Селищні 
ради 

Сільські 
ради 

Райони 
міста 

Міста  
районного 
значення 

Селищні 
ради 

Сільські 
ради 

Райони 
міста 

Міста  
районного 
значення 

Район  

 
Селищні 
ради 

Сільські 
ради 

Селищ-
ні ради 

Міста  
районного 
значення 

Сільські 
ради 

Селищ-
ні ради 

Сільські 
ради 

Схема сучасного адміністративно-територіального устрою України 
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Місто-
район Місто-

регіон 

Автономна 
Республіка 
Крим 

 
Район Громада 

Не менше 5 тисяч 
мешканців 

Не менше 70 тисяч 
мешканців 

Не менше 750 тисяч 
мешканців 

− розвиток регіональної науки; 
− утримання доріг регіонального значення; 
− розвиток транспортної інфраструктури 

області; 
− спеціалізоване медичне обслуговування; 
− ліквідацію наслідків надзвичайних ситуа-

цій; 
− координацію діяльності місцевої міліції; 
− організацію дозвілля і культури у регіоні. 
Таким чином, внаслідок реалізації даного 

проекту адміністративно-територіальної рефор-
ми Україна із централізованої держави може 

стати децентралізованою європейською країною 
самоврядних громад. 

Внесення таких змін передбачено в кожному 
регіоні, в тому числі і на Миколаївщині. 

Миколаївська область була створена 22 вере-
сня 1937 року. Вона міститься на півдні Украї-
ни, басейні нижньої течії ріки Південний Буг. 
Територія складає 24,6 тис. кв. км. Чисельність 
населення – 1229,5 тис. осіб. (Ці і подалі статис-
тичні дані відносно Миколаївської області запо-
лучені з буклету підготовленого Головним обла-
сним управлінням статистики) [8]. 

Районів  19 

Районів у містах 4 

Міст обласного значення 5 

Міст районного значення 4 

Селищ міського типу 17 

Сільських населених пунктів 901 

З них селищ 74 

Районних рад  23 

Міських рад 9 

Селищних рад 17 

Сільських рад 287 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць, рад і населених пунктів 
(1 січня 2005 року) 

 

Населених пунктів  927 
у тому числі: 
Міських 26 
Сільських  901 

До 40 тисяч 17 районів 

До 40-49 тисяч 1 район 

50 і більше тисяч 1 район 

Райони 
В 19 районах проживає 557,9 тис. осіб, в т.ч. з чисельністю населення: 
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До 20 тисяч 5 міст 
20-49,9 тисячі 2 міста 
50,0-99,9 тисячі 1 місто 
100,0 і більше 1 місто 

Найбільший район за чисельністю населення – Жовтневий (53,2 тис. осіб), найменший – Очаківсь-
кий (16,5 тис. осіб). 
Міста 
В 9 містах області проживає 728,7 тис. осіб, в т.ч. з чисельністю населення: 

 

До 3 тисяч 3 смт 
3-4,9 тисяч 4 смт 
5-8,9 тисячі 9 смт 
9,0 і більше 1 смт 

Найбільше місто за чисельністю населення – м. Миколаїв (509,0 тис. осіб), найменше – м. Баштанка 
(12,8 тис. осіб). 
Селища міського типу 
В 17 селищах міського типу (смт) проживає 93,2 тис. осіб, в т.ч. з чисельністю населення: 
 

  Територія, кв. км. 
Чисельність наявно-
го населення, тис. 

осіб 

Щільність насе-
лення, осіб на 1 

кв. км 

Селища місь-
кого типу 

Область 24585,5 1229,5 50 17 
м. Миколаїв 259,8 509,5 1959 - 
м. Первомайськ 25,1 68,8 2712 - 
м. Вознесенськ 22,6 40,0 1771 - 
м. Южноукраїнськ 24,4 38,8 1591 - 
м. Очаків 14,9 15,6 1049 - 
Арбузинський 968,7 23,2 24 2 
Баштанській 1706,2 39,9 23 - 
Березанський 1378,2 24,5 18 1 
Березнегуватський 1263,7 22,2 18 1 
Братський 1129,2 20,0 18 1 
Веселинівський 1244,7 26,0 21 2 
Вознесенський 1391,9 33,6 24 1 
Врадіївський 801,0 19,8 25 1 
Доманівський 1458,0 28,0 19 1 
Єланецький 1017,7 17,2 17 1 
Жовтневий 1460,4 53,2 36 2 
Казанківський 1349,2 22,9 17 1 
Кривоозерський 814,4 27,4 34 1 
Миколаївський 1429,9 33,6 24 1 
Новобузький 1242,8 33,0 27 - 
Новоодеський 1428,5 36,5 26 - 
Очаківський 1485,3 16,5 11 - 
Первомайський 1318,7 34,7 26 1 

Снігурівський 1350,2 45,6 34 - 

Найбільше смт за чисельністю населення – смт Врадіївка (9,4 тис. осіб), найменше – смт Кудрявців-
ка (2,1 тис. осіб). 
Територія, щільність та чисельність населення 
(на 1 січня 2005 року) 
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Як видно, у Миколаївській області існують 
диспропорції відносно територіальних показни-
ків і кількості мешканців у населених пунктах. 
Дуже кваліфіковано окреслив такі невідповідно-
сті заступник голови Миколаївської обласної 
державної адміністрації В.А. Войналович в ін-
терв’ю для місцевої суспільно-політичної газети 
“Южная правда” [9]. Зокрема, він звернув увагу 
на різнопланові індекси розмірів районів Мико-
лаївщини.  

Так, найменші індекси характерні для Враді-
ївського й Кривоозерського районів, найбільші – 
для Баштанського й Очаківського районів, пло-

ща території Баштанського району більша ніж в 
2 рази території Врадіївского району. Диспропо-
рція в розрізі районів спостерігається й у кілько-
сті населення: кількість населення Жовтневого 
району більш ніж в 3 рази перевищує населення 
Очаківського району. 

Середня кількість населення у межах сільсь-
ких і селищних рад коливається від 1257,8 осіб 
на одну сільську раду в Братському районі, до 
2536,4 чол. – у Новобузькому районі. По Україні 
– середня кількість населення у межах сільської 
ради становить 1800 осіб. 

Значні відмінності спостерігаються й у кіль-

Селища міського типу тис. осіб Селища міського типу тис. осіб 
Арбузинка 7,0 Казанка 7,8 
Березанка 4,2 Костянтинівка 2,5 
Березнегувате 7,7 Криве Озеро 8,3 
Братське 5,8 Кудрявцівка 2,1 
Веселинове 6,9 Олександрівка 5,6 
Воскресенське 4,6 Ольшанське 3,9 
Врадіївка 9,4 Підгородна 2,3 
Доманівка 6,5 Первомайське 3,3 
Єланець 5,3   

Чисельність населення селищ міського типу 
(на 1 січня 2005 року) 
 

Групування сільських рад за чисельністю населення по районах 
(за даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року) 
 

   
Всього 
сільрад  

У тому числі за чисельністю населення, осіб 
До 
500 

501-
1000 

1001-
1500 

1501-
2000 

2001-
3000 

3001-
4000 

4001-
5000 

5001-
10000 

Область 287 9 89 93 31 51 10 3 1 
Арбузинський 12 3 2 4 2 1 - - - 
Баштанський 19 - 5 8 1 4 1 - - 
Березанський 16 - 6 7 1 1 1 - - 
Березнегуватський 14 3 7 1 1 2 - - - 
Братський 15 - 11 3 - 1 - - - 
Веселинівський 12 - 4 5 1 2 - - - 
Врадіївський 11 - 6 4 1 - - - - 
Доманівський 13 - 2 5 1 4 1 - - 
Єланецький 11 - 6 3 1 1 - - - 
Жовтневий 19 - 1 4 5 4 3 1 1 
Казанківський 17 1 11 4 - - 1 - - 
Кривоозерський 15 - 4 7 2 1 1 - - 
Миколаївський 17 - 1 6 4 5 1 - - 
Новобузький 12 1 4 4 - 3 - - - 
Новоодеський 17 1 5 5 3 3 - - - 
Очаківський 11 - 3 3 1 4 - - - 
Первомайський 21 - 6 7 2 4 1 1 - 
Снігурівський 19 - 3 7 3 6 - - - 
Середня чисельність однієї сільської ради – 1,4 тис. осіб. 
Середня чисельність однієї селищної ради – 5,2 тис. осіб. 
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кості адміністративних одиниць у районах обла-
сті. Так, наприклад, кількість адміністративних 
одиниць у Первомайському районі становить 22, 
а в Очаківському – 11. 

Дуже непропорційним по районах є показник 
кількості населених пунктів різного типу й під-
порядкування, що визначає певна недоскона-
лість адміністративно-територіальних подолів 
на рівні середньої адміністративної ланки. Так, у 
Казанському районі їх – 73, а в Кривоозерсько-
му – 27. Середня кількість населених пунктів у 
межах сільської, селищної ради коливається від 
4,5 у Новобузькому і Доманівському районах до 
1,7 у Кривоозерському районі. Для порівняння: 
по Україні середня кількість населених пунктів 
у межах сільради становить 2,5. 

В області спостерігається досить нерівномір-
на віддаленість районних центрів до обласного: 
вона коливається від 44 км. від Новоодеського 
району до 223 км від Кривоозерського району до 
Миколаєва. 

Миколаївська область, як і будь-яка інша, 
має свої особливості. Відповідно до запропоно-
ваного законопроекту необхідне об’єднання де-
кількох поселень у громаду – базову одиницю 
нового територіального устрою із чисельністю 
населення не менш 5000 чоловік. Але в області 
на сьогоднішній день серед 304 селищних і сіль-
ських рад, які мають від 5 тис. до 10 тис. насе-
лення – усього 14. У цілому ж картина по облас-
ті така: від 4 до 5 тис. населення – 4 ради; від 3,5 
до 4 тис. – 10; від 2,5 до 3 тис. – 19; від 2 до 2,5 
тис. – 34; від 1,5 до 2 тис. – 31; від 1 до 1,5 тис. – 
93; від 900 до 1 тис. – 14; від 800 до 900 – 31; від 
700 до 800 – 25; від 600 до 700 – 13; від 500 до 
600 – 7; від 400 до 500 – 7; від 300 до 400 – 2. Це 
стосується й районів. Відповідно до запропоно-
ваного законопроекту райони або міста-райони 
повинні нараховувати не менш 70 тис. чоловік, а 
в Миколаївській області немає жодного району з 
такою кількістю, і тільки одне місто Перво-
майськ “дотягує” до цієї риси – 68,7 тис. чоло-
вік. Через це при утворенні адміністративно-
територіальних одиниць у регіоні необхідно 
враховувати особливості адміністративно-
територіального устрою кожного району, села. 
А особливо: щільність населення на певній тери-
торії, середня кількість населених пунктів у ме-
жах сільської ради, віддаленість громади від 
адміністративного центра. І якщо зазначені по-
казники значно вище або нижче середніх показ-
ників по Україні, то утворювати адміністратив-
но-територіальні одиниці потрібно відповідно 
до діючих показників. 

Як же на Миколаївщині політичні менеджери 
і муніципальні менеджменти, тобто керівники 
обласного, районних, міських та селищних рів-
нів відреагували на проект закону України “Про 
територіальний устрій України”? 

З метою розробки заходів і широкого інфор-
мування населення щодо підготовки та прове-
дення адміністративно-територіальної реформи 
розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 22 квітня 2005 року №108-р “Про створення 
робочої групи з підготовки заходів щодо прове-
дення адміністративно-територіальної реформи” 
створено відповідну робочу групу. Групу ство-
рено у кількості 24 осіб, головою робочої групи 
призначено Войналовича В.А., заступника голо-
ви облдержадміністрації з політико-правових та 
гуманітарних питань, заступником голови робо-
чої групи – Нечушкіну Л.В., начальника управ-
ління з питань внутрішньої політики облдержад-
міністрації. До складу групи увійшли директор 
Миколаївського філіалу інституту землестою 
Держкомзему України, начальник обласного 
управління земельних ресурсів, начальник голо-
вного управління економіки облдержадміністра-
ції, начальник головного фінансового управлін-
ня облдержадміністрації, начальник управління 
житлово-комунального господарства облдержа-
дміністрації, начальник управління містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації, нау-
ковці, представники органів місцевого самовря-
дування тощо. Відповідні розпорядження видані 
головами райдержадміністрацій та міськими 
(міст обласного значення) головами [10]. 

Члени обласної робочої групи організували 
громадське обговорення адміністративно-
територіальної реформи у Миколаєві, а також 
брали активну участь в районних та кущових 
обговореннях, які проводились у громадах, на 
підприємствах і в організаціях. 

Протоколи цих громадських обговорень свід-
чать, що на обласному обговоренні у м. Микола-
єві взяли участь делегації з усіх районів та міст 
області. Всього було присутньо 766 чоловік, 
серед них: 89 представників органів виконавчої 
влади, 450 – органів місцевого самоврядування, 
24 представника наукових установ, 68 представ-
ників політичних партій, 54 представника гро-
мадських організацій, 35 представників засобів 
масової інформації, 46 – інших установ. В обла-
сті відбулися 22 районних та міських кущових 
громадських обговорення, в яких взяли участь 
4032 чол., серед них: 439 представників органів 
виконавчої влади, 1046 – органів місцевого са-
моврядування, 18 представників наукових уста-
нов, 310 представників політичних партій, 295 
представників громадських організацій, 66 пред-
ставників засобів масової інформації, 1858 – 
інших установ. За результатами обговорень при-
йнято 19 резолюцій, з яких 18 – за проведення 
адміністративно-територіальної реформи, 1 – 
проти проведення реформи; в 3 районах резолю-
ції не приймалися [11]. 

Крім того, члени обласної робочої групи під-
готували для фахівців та широкої громадськості 
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цікавий матеріал про концептуальні засади ре-
формування місцевого самоврядування та тери-
торіального устрою; повноваження громади, 
районної ради, обласної ради та облдержадміні-
страції; удосконалення бюджетного законодав-
ства в контексті проведення реформи; особливо-
сті адміністративно-територіального устрою 
Миколаївської області тощо[12]. 

З метою розширення інформації серед насе-
лення області про суть адмінреформи на Мико-
лаївщині були організовані єдині Дні інформації 
громадян на тему “Основні засади адміністрати-
вно-територіальної реформами в Україні”. На 
вересень 2005 р. в ході таких єдиних інформа-
ційних заходів члени обласної та районних ро-
бочих груп виступили у 257 колективах, устано-
вах, організаціях і навчальних закладах області. 
На цей час інформаційно-роз’яснювальною ро-
ботою було охоплено 11162 чол. 

Окрім цього, члени обласної робочої групи 
звернули увагу і представників місцевих друко-
ваних і електронних засобів масової інформації 
на актуальність висвітлення проблем адмінрефо-
рми. Відгукнувшись на звернення, журналісти 
області провели 1 липня 2005р. засідання Мико-
лаївського прес-клубу, на якому ознайомилися з 
основними положеннями реформи, доцільність 
та своєчасність її проведення. В результаті на 
час підготовки до друку даного матеріалу в Ми-
колаївській області було опубліковано понад 
180 статей про адмінреформу в 26 комунальних 
та 12 некомунальних періодичних виданнях. З 
даної тематики на телеканалі “Миколаїв” вийш-
ло 9 репортажів, а на обласному радіо “Бузька 
хвиля” – 8. Також про хід обговорення реформи 
підготовлений цікавий 15-хвилинний відеофільм 
[13]. 

Узагальнивши перші місяці обговорення ад-
мінреформи, члени обласної робочої групи сфо-
рмулювали пропозиції щодо запропонованого 
законопроекту, які були направлені на адресу 
Президента України В.А. Ющенка та безпосере-
дньо ініціатору даної адміністративно-
територіальної реформи, Віце-прем’єр-міністру 
України Р.П. Безсмертному [14]. В них сформу-
льовані по-перше, загальні рекомендації по пе-
ретворенню України із суперцентралізованої 
держави в країну з максимальним наближенням 
влади до громадян, де б надавалась їм можли-
вість отримувати гарантовану кількість послуг. 

По-друге, висловлені критичні зауваження, 
які варто враховувати під час розроблення змін 
до Конституції України та уточнень до близько 
400 законів України і більше 4000 підзаконних 
актів. 

По-третє, в цілому підтримуючи доцільність 
переходу на трирівневу систему адміністратив-

но-територіального устрою і муніципального 
управління, окреслені власні бачення досягнень 
стандартів для отримання членами громад реа-
льних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, 
культури, фізкультури, спорту, соціального за-
хисту і т.д. 

Мотивуючи підґрунтя фінансового забезпе-
чення місцевого самоврядування, з метою поліп-
шення наданих послуг членам громад, обласна 
робоча група сформулювала також ще одні про-
позиції для центральних владних структур від-
носно доцільності розроблення нової Методики 
розрахунків нормативного фінансування місце-
вих громад [15]. 

Ознайомлення із зарубіжним досвідом, зок-
рема трирівневою системою територіального 
устрою в Польщі, аналіз розгортання політично-
го дискурсу щодо суті реформи в центрі і на 
місцях [16] обумовили в Миколаєві в середині 
вересня 2005р. розпочати детальні напрацюван-
ня відносно варіантів нового адміністративно-
територіального устрою області та моделювання 
нових структур громад в таких районах: Баш-
танському, Веселинівському, Доманівському, 
Жовтневому, Новобузькому, Миколаївському і 
Снігурівському. Порівняльний аналіз результа-
тів моделювання громад в перерахованих райо-
нах свідчить про прийнятну можливість об’єд-
нання громад, зменшення кількості сільських і 
селищних рад, рівномірну кількість членів гро-
мад у запропонованих структурах та визначення 
нових центрів громад. Однак на даний час така 
робота поки що здійснюється схематично, нечіт-
ко обґрунтовуються пропозиції в доцільності 
територіальних змін, в пояснюючих записках 
невиразно ще окреслюються принципи об’єд-
нання громад, не завжди враховуються економі-
чні показники при моделюванні.  

Стримуючим фактором в подоланні прораху-
нків є брак досвіду у кадрів по здійсненню адмі-
ністративно-територіального реформування та 
різнопланова специфіка функціонування громад, 
виходячи з їх історичного, економічного, геогра-
фічного, етнічного та інших факторів розвитку. 
На це звертають увагу й респонденти в ході про-
ведення соціологічних досліджень щодо став-
лень до адмінреформи [17]. Однак, хоча й висло-
влюють миколаївці різнопланові думки в ході 
моніторингів, більшість опитаних мешканців 
області ствердно ставляться до доцільності про-
ведення адмінреформи, вірять, що вона буде 
неминуче здійснена в Україні, хоча запрова-
дження її пов’язують із закінченням виборного 
процесу у 2006 році та початком конституційно-
політичної реформи. 
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