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Пропозиції Мінрегіону
• середня чисельність населення ОТГ -
28,4 тис. осіб 

• середня площа ОТГ -
318,6 км. кв. 

• середня кількість тер. одиниць,
що об'єднуються – 8,5

Кількість проектних ОТГ – 40, 
у т.ч. існуючих ОТГ – 5
з них:
• міських – 11
• селищних – 14
• сільських - 15

Проект адміністративно-
територіального устрою 
базового рівня
Закарпатської області











Розташування територіальних 
підрозділів ЦОВВ у містах 
Закарпатської області

• Ужгород – обласний центр, в 
місті розміщенні усі обласні 
підрозділи ЦОВВ, ОДА, обласні 
суди та прокуратура;

• Мукачеве – місто обласного 
значення, в місті розміщено 5 
міжрайонних та 7 районних 
терпідрозділів ЦОВВ, місцева 
прокуратура та окружний суд;

• Тячів – місто районного 
значення, в місті розміщено 5 
міжрайонних та 7 районних 
терпідрозділів ЦОВВ, місцева 
прокуратура та окружний суд;

• Хуст – місто обласного 
значення, в місті розміщено 4 
міжрайонних та 7 районних 
терпідрозділів ЦОВВ, місцева 
прокуратура та окружний суд;

• Берегове – місто обласного 
значення, в місті розміщено 4 
міжрайонних та 7 районних 
терпідрозділів ЦОВВ, місцева 
прокуратура та окружний суд;



Територіальна організація влади

Доступність до територіальних 
підрозділів ЦОВВ на прикладі 
Воловецького району Воловець

Мукачево
Міжгір’я

Свалява



250,4
2525,4

Територіальна                
доступність до центрів 
об’єднаних районів                        
Закарпатської області

Кількість населення, яка проживає у зоні             
доступності до центру об’єднаного району, тис. осіб

261,3
3669,2

452,1
3770,3

Центр  
об’єднаного 
району

до 30 км

% від заг. 
чисел. 

населення
області

від 30 
км до 
60 км

% від заг. 
чисел. 

населення
області

від 60 
км і 

більше

% від заг. 
чисел. 

населення
області

Всього
населення, 

тис. осіб

% від заг. 
чисел. 

населення
області

Ужгород 210,2 16,7 20,9 1,7 19,3 1,5 250,4 19,9

Мукачево 278,9 22,2 169,3 13,5 3,9 0,3 452,1 35,9

Хуст 184,1 14,6 73,6 5,9 36,4 2,9 294,1 23,4

Тячів 141,9 11,3 71,2 5,7 48,2 3,8 261,3 20,8

Разом 815,1 64,8 335,0 26,6 107,7 8,6 1257,8 100,0

Умовні позначення

294,1
2812,1



Проект адміністративно-
територіального устрою 
субрегіонального рівня
Закарпатської області

Пропозиції Мінрегіону
Кількість проектних 
ОТГ – 40, 
з них:
• міських – 11
• селищних – 14
• сільських - 15

Кількість об’єднаних
районів – 4, 
1. Ужгородський – 250,4 тис. осіб
2. Мукачівський – 452,1 тис. осіб
3. Хустський – 294,1 тис. осіб
4. Тячівський – 261,3 тис. осіб



Характеристика проектних одиниць АТУ 
субрегіонального рівня (укрупнених районів) 
Закарпатської області

Назва 

адміністративного 

центру

К-ть 

територіальних  

громад (ОТГ) у 

складі району

Площа 

об’єднаного 

району, км2

%, від 

загальної 

площі 

області

К-ть населення

району, тис. 

осіб*

%, від загальної 

чисельності 

населення 

області

м. Ужгород 8 2525,4 19,8 250,4 19,9

м. Мукачево 14 3770,3 29,5 452,1 35,9

м. Хуст 10 2812,1 22,0 294,1 23,4

м. Тячів 8 3669,2 28,7 261,3 20,8

РАЗОМ 40 12777 100 1257,8 100,0

*кількість жителів району відповідає критеріям NUTS-3

(NUTS - номенклатура територіальних одиниць, яка використовується Європейським Союзом для статистичних 

цілей)


