Довідка щодо формування адміністративно-територіального устрою
Закарпатської області (станом на 30.12.2020 року).
I. Наявні показники адміністративно-територіального устрою області.
Населення області – 1255721 осіб.
Площа області – 12777 км.кв.
Кількість населених пунктів – 608.
Кількість міст – 11.
Кількість селищ міського типу – 18.
Кількість сіл – 559.
Кількість громад – 64.
Кількість міських громад – 11.
Кількість селищних громад – 18.
Кількість сільських громад – 35.
Кількість районів – 6.
ІІ. Нормативно-правові акти щодо адміністративно-територіального устрою
області.
Перспективний план формування об’єднаних територіальних громад
Закарпатської області затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13 травня 2020 року № 572-р на 64 ОТГ та Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 712-р «Про визначення
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних
громад Закарпатської області» :
-міських – 11 ОТГ
-селищних – 18 ОТГ
-сільських - 35 ОТГ
Постановою Верховної Ради України 17 липня 2020 року № 807-ІХ „Про
утворення та ліквідацію районів” сформовано новий районний рівень області.
Даною постановою передбачено 6 районів, а саме:
-Берегівський район (площа - 1547,08 км2, населення – 208,987 тис.чол., 10 ОТГ)
-Мукачівський район (площа - 2181,94км2,населення – 263,83тис.чол., 13 ОТГ)
-Рахівський район (площа - 1842,45 км2 , населення – 82,758 тис.чол., 4 ОТГ)
-Тячівський район(площа -1872,559 км2, населення – 185,325 тис.чол., 10 ОТГ)
-Ужгородський район (площа - 2386,339км2, населення – 253,543тис.чол., 14
ОТГ)
-Хустський район (площа - 3324,82 км2, населення – 269,055 тис.чол., 13 ОТГ).

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо впорядкування окремих питань організації та
діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних
адміністрацій», яким передбачено розмежування комунального майна
району, бюджетних коштів, порядку правонаступництва тощо.

ІІІ. Закони та нормативно-правові акти, які планується прийняти в
найближчий час.
Урядом проводиться реорганізація райдержадміністрацій укрупнених
районів та очікується прийняття таких законів та нормативно-правових актів:
1) Закону України „Про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою України”;
2) нової редакції закону «Про місцеве самоврядування»;
3) Нової редакції Закону «Про місцеві державні адміністрації;
У грудні 2019 року Президент України подав до Верховної Ради проект
закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).
У січні 2020 року, після дискусій в експертному середовищі, у місцевому
самоврядуванні і у суспільстві,
запропоновані зміни були відкликані з
Парламенту для доопрацювання. Зараз напрацьовується нова редакція змін до
Конституції в частині децентралізації.
IV. Про проведену роботу щодо реформування адміністративнотериторіального устрою
1. Перспективний план області.
Перспективний план, за поданням облдержадміністрації (на 52 ОТГ) та
пропозиціями депутатів, схвалено рішенням сесії Закарпатської обласної ради від
26.09.2019 № 1589 ( на 60 ОТГ).
Облдержадміністрацією 18.10.2019 подано Перспективний план Кабінету
Міністрів України (на 60 громад) для розгляду та затвердження що покриває 100
відсотків території області.
Кабінетом Міністрів України 18.12.2019 затверджено Перспективний план
формування територіальних громад області
розпорядженням
КМУ від
18.12.19р. №1391-р (на 57 громад)
Облдержадміністрацією 27.01.2020, у відповідності до рішення міжвідомчої
робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального
устрою базового та районного рівнів у Закарпатській області подано зміни до
затвердженого Перспективного плану Кабінету Міністрів України про включення
3 громад Холмківської ОТГ, Сюртівської ОТГ та Неліпинської ОТГ до
перспективного плану ( 60 ОТГ).
21 лютого 2020 року облдержадміністрація надіслала до Кабінету Міністрів
України Перспективний план формування територіальних громад області у новій
редакції згідно Методики від 24.10.2020 року у кількості 64 ОТГ.

У відповідності до листа Мінрегіону України від 11.03.2020 № 7/341/4220
облдержадміністрація листом 06-7/543/1 від 13 березня 2020 року надіслала до
Кабінету Міністрів України оновлений Перспективний план
формування
територіальних громад області у новій редакції. Де передбачено у новій
конфігурації Мукачівську міську ОТГ, Кам’янську сільську ОТГ, Буштинську
селищну ОТГ та Углянську сільську ОТГ.
Облдержадміністрацією
станом на 10.08.2020 проведено - 6
засідань міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо підготовки
пропозицій з адміністративно-територіального устрою базового та районного
рівнів у Закарпатській області.
2.Планування субрегіонального рівня, формування адміністративнотериторіальних одиниць (районів) області.
Закарпатською ОДА надано пропозицію щодо формування 5 районів у
області (Ужгородського, Мукачівського, Хустського, Тячівського, Рахівського.)
За наслідками онлайн-наради Мінрегіону від 01.04.2020 р. Закарпатською
ОДА
надано ще
4
пропозиції щодо формування адміністративнотериторіальних одиниць (районів) області.
Відповідно до опрацьованих пропозицій Мінрегіону
України
Закарпатською
ОДА було надано оновлений варіант формування
адміністративно-територіальних одиниць (районів) області на 6 районів, а саме:
Ужгородський, Мукачівський, Хустський, Берегівський, Тячівський, Рахівський
райони.
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